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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MINT”) เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม, 

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม, ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ, ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย, ธุรกิจบันเทิง
และกิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม บริษัท ฯ ไดเริ่มกอต้ังในป 2521 และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2539 ภายใตช่ือ บริษัท รอยัล การเดนท รีซอรท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มดําเนิน
กิจการโรงแรมรอยัล การเดนท รีซอรท พทัยา บริษัท ฯ ไดประสบความสําเร็จและไดขยายธุรกิจโดยการลงทุน
กอสรางโรงแรม เขาซ้ือหุนโรงแรมและรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนําในตางประเทศ ซึ่งในปจจุบัน มีโรงแรมท่ีเปด
ดําเนินการจํานวน 15 โรงแรม ภายใตช่ือ “แมริออท” “โฟรซซีั่นส” “อนันตรา” และแบรนดอื่น ๆ ในตางประเทศ อาทิ 
โรงแรมฮารเบอรวิว ในเวียดนาม และโรงแรมโบดูฮูรา ในมัลดีฟส นอกจากน้ี บริษัท ฯ ยังไดขยายธุรกิจโดยการทํา
สัญญาบริหารโรงแรมใหกับโรงแรมในมัลดฟีส ดูไบ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งคาดวาจะเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพใน
การขยายตัวในอนาคต 

ในป 2546 บรษัิทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) อยางมี
นัยสําคัญ ธุรกิจหลักของ MFG ประกอบดวยการใหบริการรานอาหารและเครื่องด่ืมภายใตเครื่องหมายการคา “เดอะ 
พิซซา” “สเวนเซนส” “ซิซเลอร” “แดรี่ควีน” และ “เบอรเกอรคิง”  ซึ่งเปนการประกอบการแบบลงทุนโดยบริษัท ฯ 
เองและการใหสิทธิแฟรนไชส ปจจุบันมีจํานวนสาขาท้ังส้ิน 631 สาขา ในประเทศไทย จีน ฟลิปปนส กัมพูชา และ
ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง การลงทุนดังกลาวเปนกลยุทธสําคัญของบริษัทในการเพ่ิมศักยภาพของยอดขายและ
กําไร ในขณะเดียวกันสามารถลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงธุรกิจหลักแตเพยีงธุรกิจเดยีว ซึ่งบริษัทไดสามารถแสดงการ
เติบโตของรายไดและผลกําไรท่ีเกิดจากการรวม 2 ธรุกิจหลักเขาดวยกัน นับต้ังแตป 2547 เปนตนมา จากผลสําเร็จ
ดังกลาว บริษัทจึงไดเปลี่ยนช่ือจาก บริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัทไมเนอร อนิเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด (มหาชน) นับต้ังแตเมษายน 2548 เปนตนมา  

ณ สิ้นป 2549 สัดสวนรายไดของบริษัทแบงเปนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ 52 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 39 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยรอยละ 5 ธุรกิจสปาและอื่น ๆ รอยละ 4 ซึ่งบริษัทมีศักยภาพการเติบโตท้ัง
ในและตางประเทศ เนื่องมาจากความเปนผูนําธุรกิจ ในเรื่องสวนแบงตลาด ความเปนเจาของแบรนดและสถานะ
การเงินท่ีแข็งแกรง โดยแนวโนมและอัตราการเติบโตดังกลาว อาจตองคํานึงถึงปจจัยเสีย่งทางธุรกิจ ซึ่งประกอบไป
ดวย ความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การ
แพรของโรคระบาด การกอการรายและภัยธรรมชาติ นอกจากน้ียังรวมถงึความเส่ียงจากความกังวลในเหตุการณไม
สงบทางการเมือง ความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของการแขงขันในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องด่ืมและสถานบริการ
สปา โดยเฉพาะในเรื่องการแขงขันดานราคาสินคาและบริการ นอกจากน้ียังมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากท่ีบริษัทไดเริ่ม
โครงการใหม ๆ ในเรื่องสิทธิการเชาท่ีดิน และการตอสัญญาแฟรนไชสจากเจาของสิทธิ ตลอดจนความเสี่ยงทางดาน
การเงิน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ีย เปนตน 
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ในสวนของโครงสรางกลุมบรษัิท ซึ่งปจจุบันบริษัทมีโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ซึ่งมีลักษณะการถือ
หุนไขวระหวางบริษัทเดอะไมเนอรฟูดกรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) และบริษัทไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) (“MINOR”) การถือหุนใน MINT ของ MFG รอยละ 6.01 ในปจจุบัน ถึงแมจะมีโครงสรางการถือหุนไขว 
แต MFG จะไมเพิ่มสัดสวนการถือหุน MINT และจะไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณี 
ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดบันทึกสัดสวนการถือหุนดงักลาวในรูปแบบหุนคงคลัง (Treasury Stock) และจะไมมีการเพิ่มหรอืลด
สัดสวนการถือหุน MINT แตอยางใด กรณีการถือหุนใน MINOR ของ MFG ก็เปนอีกกรณีหนึ่งท่ีจัดวาเปนการถือหุน
ไขว ท้ังน้ีเนื่องมาจากการลงทุนในเชิงกลยุทธ นับต้ังแตป 2536 ปจจุบัน MFG มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 9.32 ใน 
MINOR และตามหลักปฏิบัติ ตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ MFG จะ
ดําเนินการไมใหมีการถือหุนใน MINOR ภายในป 2551  

สรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ ในป 2549 บรษัิทฯ มีรายไดรวม 12,430 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 19 จากป 2548 
และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,280 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2548 คิดเปนรอยละ 21 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 
17,787 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,348 ลานบาท เนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนระยะยาวและโครงการในระหวางการ
กอสราง  หนี้สนิรวม ณ สิ้นป 2549 จํานวน 9,662 ลานบาท เพิ่มข้ึน 162 ลานบาท ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนจํานวน 
8,124 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,186 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบ right offering และ
การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญจํานวน 1,263 ลานบาท และกําไรท่ีเพิ่มข้ึน 

ในชวงปลายป 2549 บริษัทไดลงทุนในบริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) หรอื “S&P” โดยการเขา
ซื้อหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของ S&P จากผูถอืหุนเดิม เปนจํานวน 9,710,573 หุน และ 
8,069,627 หนวย และหลังการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิในชวงตนป 2550 ท่ีผานมา ทําให ณ ปจจุบันบริษัทถือ
หุนเปนสัดสวนรอยละ  17.8 ซึ่งการลงทุนครั้งน้ีถอืวาเปนกลยุทธการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก S&P มีจุดเดนในธุรกิจ
อาหาร ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ไดในอนาคต 

การเติบโตอยางมีนัยสําคัญของบริษัทฯ ในป 2549 เนื่องมาจากการปรับตัวของยอดขายท้ังในธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจโรงแรม โดยการเติบโตในธุรกิจอาหาร เปนการเติบโตในดานยอดจําหนายของรานสาขาเดิม (Same Store Sale) 
และการเพ่ิมจํานวนสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2549 นบัเปนปแรกท่ีบริษัทฯ ไดรับรูผลการดําเนินงานจากธุรกิจ
รานอาหารในประเทศจีนเต็มปเปนปแรก โดยบริษัทไดมีการเปดสาขาและรานอาหารในปนี้รวมท้ังส้ิน 73 สาขา ใน
สวนของการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในป 2549 ยังมีการเติบโตท่ีตอเนื่อง ท้ังน้ีเนื่องจากการเติบโตของธุริจทองเท่ียว
ในประเทศ ตลอดจนการเปดโรงแรมใหม ของบริษัทฯ ในปนี้ ซึ่งประกอบไปดวย โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป ท่ี
จังหวัดเชียงราย  โรงแรมโบดฮููรา และอนันตราในประเทศมัลดีฟส นอกจากน้ีเมื่อตนป 2550 ท่ีผานมาริษัทฯ เพิ่งทํา
การเปดดําเนินการอยางเปนทางการอีก 2 โรงแรม ซึ่งไดแก โรงแรมโฟรซีซั่นส เกาะสมุย (มกราคม 2550) และ
โรงแรมนาลาดู ประเทศมัลดีฟส (มี.ค. 2550) ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทฯ ไดรับรูการดําเนินงานเต็มปของโรงแรมแหง
ใหมท้ัง 5 แหง ในป 2550 นี ้
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
   
ชื่อบริษัท  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  
   (เดิมช่ือ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”) 
   Minor International Public Company Limited 
   (Formerly “Royal Garden Resort Public Company Limited”) 
     
ธุรกิจหลัก ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจขายอาหารและ

เครื่องด่ืม ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและกิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
โรงแรม 

 
สํานักงานใหญ เลขท่ี 99 อาคารเบอรลียุ่คเกอร ช้ัน 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
เลขทะเบียนบรษัิท  0107536000919  (เดิมเลขท่ี บมจ.165)  
 
ทุนจดทะเบียน  3,376,595,595 บาท  รวมเปน 3,376,595,595  หุน  แบงเปน 
   หุนสามัญ       3,313,075,595    หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
   หุนบุริมสิทธิ      63,520,000     หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
ทุนเรียกชําระแลว  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
   2,958,104,081 บาท  รวมเปน 2,958,104,081  หุน  แบงเปน 
   หุนสามัญ       2,894,584,081    หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
   หุนบุริมสิทธิ      63,520,000     หุน    มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
โทรศัพท  66 (0) 2381-5151 
 
โทรสาร   66 (0) 2381-5777-8 
 
Home Page  www.minornet.com 
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1.  ปจจัยความเสี่ยง 

 
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ตองเผชิญความเส่ียงตางๆ ซึ่งความเส่ียงดังกลาวประกอบดวยความเส่ียงในการ

ประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอรายรับ ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง ผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ หรือมูลคาหุนของบริษัทฯ อยางไรก็
ตามอาจมีความเส่ียงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือบริษัทฯเห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในขณะนี้ ดังน้ันผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความ
เสี่ยงอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯนอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย 
 

1.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 
เนื่องจากหน่ึงในธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนของ

นักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ดังน้ันปจจัยความเส่ียงจากภายนอกท่ีทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว ซึ่งบริษัทฯไมสามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน 
รวมถึงภัยธรรมชาติ อาจสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณนักทองเท่ียวในประเทศและนักทองเท่ียวจากตางประเทศ
ท่ีกําลังจะเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้สงผลเปนวงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทฯ
เทาน้ัน แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังภูมิภาคเอเชียดวยเชนกัน 

บริษัทฯมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและคาอาหาร
ท่ีเหมาะสม กลยุทธการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเท่ียวในหลายแหงเพือ่ลดความเส่ียงจากกรณีท่ีมีปจจัยลบท่ีมี
ผลตอการทองเท่ียวเฉพาะแหลงใดแหลงหน่ึง การเพ่ิมสัดสวนลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียวภายในประเทศและการ
กระจายฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของลูกคา
กลุมใดกลุมหน่ึง รวมถึงการเตรียมความพรอมท้ังทางดานกลยุทธทางการตลาดและการควบคุมคาใชจายในการ
ดําเนินงาน นอกจากน้ีการลงทุนในธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืมของบริษัทฯชวยใหบริษัทฯมีการกระจายความ
เสี่ยงของธุรกจิท่ีเหมาะสม เนื่องจากรายไดจากธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืมมีความผันผวนท่ีนอยกวา โดยในป 
2549 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ 49 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 37 ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและ
อสังหาริมทรัพยรอยละ 3  ธุรกิจสปารอยละ 3  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และอื่น ๆ รอยละ 8 

 

1.2  ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจโรงแรม 

 
ปจจุบันมีโรงแรมท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯจํานวนมากข้ึน จึงทําให

เกิดการแขงขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทฯในท่ีสุด อยางไรก็ตามบริษัทฯ
เช่ือมั่นวาดวยกลยุทธการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการบริหารซ่ึงมีความชํานาญ
และประสบการณในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง(“อนันตรา”) 
การบริหารงานดวยตนเองภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons 
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1.3  ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
 ธุรกิจการใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง อีกท้ังยังเปนธุรกิจท่ีมีการ
ปองกันผูเขารวมธุรกิจรายใหมตํ่า อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจของอาหารประเภทนี้จําเปนท่ีจะตองมีการ
วางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผูบริโภคจํานวนมาก ซึ่งการจัดต้ังธุรกิจรานอาหารท่ีมีเครือขายครอบคลุมท่ัว
ประเทศ จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมท้ังตองมีแบรนดท่ีเปนท่ียอมรับ มีทีมผูบริหารท่ีมีประสบการณ
สูง และเปนผูประกอบการท่ีไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัทฯ ไดมีการขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชน
ท่ีมีกําลังซ้ือและมีอัตราการบริโภคสูงทําใหบริษัทสามารถครองสวนแบงการตลาดท่ีสูงกวาคูแขง จึงทําใหธุรกิจใน
กลุมนี้มีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
 

1.4 ความเสี่ยงจากการริเร่ิมโครงการใหม 

 
จากวิสัยทัศนของบริษัทฯหากมีความเปนไปไดในการลงทุน บริษัทฯอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหมๆ ซึ่งอาจ

มีความเสี่ยงในเร่ืองของการกอสราง เชน การปรับตัวสูงข้ึนของราคาวัสดุกอสราง ปจจัยในเรื่องระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนและการควบคุมคุณภาพในการกอสรางโครงการ
ใหม อยางไรก็ตามบริษัทฯไมคาดวาจะไดรับความเสียหายดังกลาว เนื่องจากตามปกติบริษัทฯจะเขาทําสัญญาการ
กอสรางกับผูรับเหมากอสราง ซึ่งไดระบุตนทุนในการกอสรางท่ีแนนอนไวในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพ
การกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่องเพื่อลดความเส่ียงตางๆ อันอาจเกิดข้ึนจากการกอสราง นอกจากนี้
กอนเริ่มดําเนินโครงการใหม บริษัทฯจะทําการสํารวจสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณท่ีต้ังของ
โครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพื่อสรางความม่ันใจในความเปนไปไดของโครงการและขจัดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน 

 

1.5  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯไมมีที่ดินของตนเอง 

 
ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนท่ีดินท่ีบริษัทฯไดทําสัญญาเชาไวกับเจาของท่ี การไมมี

ท่ีดินเปนของตนเองจึงเปนความเส่ียงของบริษัทฯท่ีนักลงทุนควรตระหนักถึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาท่ีบริษัทฯทํา
ไวกับผูใหเชามีอายุสัญญาเฉล่ียคงเหลือประมาณ 16 ป และบริษัทฯมีสิทธิตออายุสัญญาโดยเฉลี่ยไดอีก โดยมีคา
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1.6  ความเสี่ยงในการตอสัญญาแฟรนไชส 

 
การดําเนินงานของบริษัทฯภายใตแบรนดตางๆสวนมากจะไดรับแฟรนไชสมาจากตางประเทศโดยดําเนินงาน

ตามขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส ดังน้ันจึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมิไดรับอนุญาตใหตอสัญญาหรือ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชสแตละสัญญา บริษัทฯจึงไดทําการบริหารความเส่ียงดังกลาวโดย
การขอตออายุสัญญาแฟรนไชสลวงหนากอนท่ีสัญญาจะหมดอายุลงเพื่อสรางความมั่นใจในผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับในระยะยาวของบริษัทฯและผูถือหุน โดยปจจุบันอายุสัญญาแฟรนไชสมีการตออายุลวงหนาประมาณ 25 ป 
โดยเฉลี่ย 

 

1.7  ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชากับเจาของพ้ืนที่ 

 
สถานท่ีต้ังของรานอาหารเปนหนึ่งในปจจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร ดังน้ันจึงอาจ

เกิดความเส่ียงหากไมสามารถตอสัญญาเชาพ้ืนท่ีและความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของรายละเอียดในสัญญาใหม
ท่ีจะถูกจัดทําข้ึน อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯเปนเจาของรานอาหารภายใตแบรนดตางๆหลายแบรนดซึ่งเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภค จึงสงผลใหบริษัทฯมีอํานาจตอรอง อีกท้ังบริษัทฯยังมีนโยบายในการทําสัญญาระยะยาวกับ
เจาของพ้ืนท่ี ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมาก 

 

1.8  ความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ 

 
การดําเนินงานสวนใหญของบริษัทฯไดพึ่งพาระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศเปนอยางมากโดยเฉพาะระบบ

ฐานขอมูลท่ีสําคัญตางๆ ดังน้ันหากเกิดเหตุการณขัดของของระบบสารสนเทศจะสงผลใหเกิดความเส่ียงตอการ
ดําเนินงานของบริษัท ฯ  อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทฯใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีแผน
ฉุกเฉินรองรับในการใหบริการลูกคาและการจัดทํารายงานตางๆ หากระบบดังกลาวไมสามารถใชงานได บริษัทฯ
ไดกําหนดวิธี และมาตรการรองรับในการแกไขไวแลว 
 

1.9  ความเสี่ยงดานการเงิน 

 
1.9.1   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน   

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศซึ่งไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชส
และจากเอเยนตทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แตในขณะเดียวกันบริษัท
ฯและบริษัทยอยก็มีคาใชจายบางประเภท เชน คาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คาการใชสิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจ
อาหารและเครื่องด่ืม (Franchise Fee) เปนเงินสกุลตางประเทศ ดังน้ันบริษัทฯจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตรา
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1.9.2   ความเสี่ยงดานการเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา เชน เอเยนตทองเท่ียว หรือ
ลูกคาบริษัทรายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยมี
ฐานลูกหน้ีการคาท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากรายซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไมไดยึดติดกับฐานลูกหนี้การคา
กลุมใดกลุมหน่ึง และในอดีตไมเคยไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหน้ีสูญ เนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะพิจารณาใหระยะเวลาในการชําระหน้ี (เครดิตเทอม) แกลูกหนี้การคาเฉพาะรายท่ีติดตอกันมาเปน
ระยะเวลาอยางนอย 3-5 ป สําหรับลูกหนี้การคารายใหม บริษัทฯและบริษัทยอยจะกําหนดเปนวงเงินท่ีจํากัดเทาน้ัน 
นอกจากน้ีบริษัทฯและบริษัทยอยไดวางเปาหมายท่ีจะบริหารลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดเปาหมายท่ี
ชัดเจน และมีแผนการติดตามลูกหนี้ท่ีมีปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคางชําระสุทธิเทากับ 549 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 5 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยรอยละ 94.4 ของยอดลูกหนี้การคา
ท้ังหมด (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เปนลูกหนี้การคาคางชําระนอยกวา 90 วัน และบริษัทฯและบริษัทยอยได
ต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวรอยละ 1.53 ของยอดลูกหนี้การคาท้ังหมด (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

 
1.9.3  ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมของบริษัท ฯ สวนใหญเปนอัตราคงท่ี 
โดยบริษัทมีเงินกูระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวจํานวนรอยละ 36 ของเงินกูระยะยาวท้ังหมด 
 หากอัตราดอกเบ้ียมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหดอกเบ้ียจายของบริษัทฯและบริษัท
ยอยเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ  0.17 ของรายได 
 
1.9.4    ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติและละเวนปฏิบัติของหุนกูของบริษัทฯ 
 บริษัทฯมีหนาท่ีตองดํารงอัตราสวนหนี้สิน (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ตอสวนของผูถือหุนของบริษัท
ฯในอัตราไมเกิน 1.75 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีในทุกๆไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯท่ีมีผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2549 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน (IBD/E) ของบริษัทฯเทากับ 0.87 : 1  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1  ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการท่ีสําคัญ     

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัทฯ”) กอต้ังเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 
2521 โดยนายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร บริษัทฯไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการ  
โรงแรม รอยลัการเดน รีซอรท พัทยา (ปจจุบันช่ือโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา)ซึ่งต้ังอยูใจกลาง
เมืองติดหาดพัทยา ในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2535 จนถึงปจจุบันบริษัทฯไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสราง
โรงแรมหรอืเขาซ้ือหุนโรงแรมท่ีมีศักยภาพหรือรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนาํในตางประเทศ ในสถานท่ีต้ังท่ี
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม หัวหิน และเชียงราย เปนตน นอกเหนอืจาก
ธุรกิจโรงแรมท่ีบริษัทฯเปนเจาของแลว บริษัทฯไดเขาไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม มี
รายละเอียดดังน้ี 
ป 2535 - ลงทุนในบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (“HHR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม หัวหิน แมริ

ออท รีซอรท แอนด สปา 
- ลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (“CPR”) ซึ่งดําเนินกิจการโรงแรม กรุงเทพฯ 

แมริออท รีซอรท แอนด สปา และธุรกิจใหเชาศูนยการคา 
- เริ่มดําเนินธุรกจิศูนยการคาท่ีพัทยา ผานบริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด (“RGP”)  

ป 2536 - ลงทุนในบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (“MTR”) เพื่อสรางโรงแรมโฟรซีซั่น   
รีซอรท เชียงใหม (เดิมช่ือโรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม)  

- เริ่มดําเนินธุรกจิบันเทิง (พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!) ผานบริษัท รอยัล   
การเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (“RGE”)  

ป 2538 - เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน HHR เปนรอยละ 100 
ป 2541-2543  - ลงทุนในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”)  
 - เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MTR จากรอยละ 20.31 เปนรอยละ 45.31 

- เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน CPR จากรอยละ 46.66 เปนรอยละ 74.36 
 - บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด (“SAMUI”) ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ซื้อท่ีดินท่ีเกาะสมุย 

เพื่อเตรียมกอสรางโรงแรมช้ันหนึ่ง   
ป 2544 - รวมลงทุนกับบริษัท แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยลงทุนผานบริษัท รอยัล 

การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“RGD”)  เพื่อดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลวิ แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  

       เพิ่มศักยภาพของโรงแรมท่ีพัทยา หัวหิน และกรุงเทพฯ เพื่อใหไดมาตรฐานสากลโดย      
       ใชเครื่องหมายการคา “แมริออท”   

ป 2545 - ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (“BB”) เพื่อดาํเนินกิจการ
โรงแรมบานโบราณ ท่ีจังหวัดเชียงราย (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนโรงแรมอนนัตรา รีสอรท 
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ป 2546 - เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC ทําใหบริษัทฯถือหุนรอยละ 49.05 ใน RHC  
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน MTR ทําใหบริษัทฯถือหุนรอยละ 58.10 ใน MTR 
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ผาน

การทําคําเสนอซ้ือของบริษัทยอยในเดือนกรกฎาคม ทําใหบริษัทฯถือหุนรอยละ 98.65
ใน MFG ณ สิ้นป 2546  

- ปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ และเปลี่ยนช่ือเปน โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
โกลเดนไทรแองเก้ิล และเปดดําเนินการในเดือนตุลาคม 2546 

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด (“SRS”) เพื่อดาํเนินกิจการ
โรงแรมอนันตรารีสอรทแอนดสปาสมุย โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายนป 2547  

ป 2547 - เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด (“MVVL”) จากรอยละ 15 
เปนรอยละ 50  

- เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน CPR จากรอยละ 74.36 เปน รอยละ 81.24  
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรทแอนดสปา เปนรอยละ 86.2  
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทมันดาราสปา(ไทยแลนด)จํากัด (“MST”)เปนรอยละ 100  
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด (“MSVL”) ผานภายใต 

บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด เปนรอยละ 100  
- ลงทุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (“COCO”) ซึ่งประกอบธุรกิจ

โรงแรมท่ีจังหวัดพังงา โดยบริษัทฯมีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 40 พรอมกันนี้บริษัท
ฯยังไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารโรงแรมในนาม โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รี
สอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรม 

- ในเดือนธันวาคมจากเหตุการณสึนามิท่ีชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหโรงแรมในเครือ 2 
แหง ไดรับผลกระทบไดแก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา
ไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยสามารถซอมแซมสวนท่ีเสียหายและเปดบริการเปน
ปกติในวันตอมา และโรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก 
ไดรับผลกระทบโดยตรง แตไดรับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยจํานวน 260 ลานบาท
ซึ่งครอบคลุมความเสียหายท้ังหมด 

- เพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 98.65 เปนรอยละ 99.23 โดยการทยอยซื้อ
หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MFG จากรอยละ 99.23 เปนรอยละ 99.70 โดยการทําคํา
เสนอซ้ือหุนท่ียังเหลืออยูท้ังหมดรอยละ 0.77 พรอมท้ังขอเพิกถอนหลักทรัพยของ 
MFG ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 49.30 เปนรอยละ 57.66  
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ป 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 57.66 เปนรอยละ 90.83 ผานการทําคําเสนอ
ซื้อหุนท่ียังเหลืออยูท้ังหมดรอยละ 42.34  

- สัดสวนการถือหุนใน MFG ลดลงจากรอยละ 99.70 เปนรอยละ 99.67 เนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของทุนชําระแลวของ MFG จาก 325.83 ลานบาทเปน 327.31 ลานบาทจากการ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหกับพนักงาน (ESOP) 

- เปลี่ยนช่ือจากเดิม “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” เปน บริษัท ไมเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด (“MI”) ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรม 
ภัตตาคาร และสถานท่ีผักผอนทุกประเภท 

- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท รอยัล การเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด จากรอยละ 50 
เปนรอยละ 100 โดยซื้อหุนมาจากบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (“RNS”) (เดิม
บริษัทฯถือหุนโดยตรงรอยละ 50 และถือหุนผาน RNS รอยละ 50) 

- เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคชัน วิลลา จํากัด จากรอยละ 35 เปนรอยละ 
50 โดยซ้ือหุนมาจาก RNS (เดิมถือ 35% และถือผาน RNS รอยละ 15) 

- เปลี่ยนช่ือจาก “บริษัทมันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด” เปน “บริษัท เอ็ม สปา 
อินเตอรเนชันแนล จํากัด” 

- ยายหลักทรัพยของบริษัทฯจากหมวดโรงแรมและบริการการทองเท่ียวภายใตกลุม   
อุตสาหกรรมบริการมาเปนหมวดอาหารและเครื่องด่ืมภายใตกลุมเก  ษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 
(“MSES”) ผาน MSVL 

- ลงทุนรอยละ 49 ใน Arabian Spas (Dubai) Limited  ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส โดยลงทุนผาน MSVL  

- ลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมท่ีมัลดีฟสภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา โดยลงทุนผาน RGI      

- ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด เพื่อลงทุนซื้อท่ีดินและกอสราง
คอนโดมีเนียม 
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ป 2549  -     เริ่มดําเนินกิจการโรงแรมใหมจํานวน 2 โรงแรม ในไตรมาสท่ี 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส   
       เตนทแคมป ท่ีเชียงราย และโรงแรมโบดูฮูรา ท่ีมัลดีฟท 
-      บจ.อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง(ลาบวน) ซึ่ง MINT ถือหุนรอยละ 100 เพิ่ม  
        สัดสวนการลงทุนใน  China Food Group Ltd. ในประเทศจีนจากรอยละ 18.5 เปนรอย  
        ละ 100  (China Food Group Ltd. ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท Beijing LeJazz Food &  
        Beverage Co., Ltd.) 
-       เพิ่มสัดสวนการถือหุน บจ. RNS Holdings Ltd. จากรอยละ 72.4 เปนรอยละ 100 
-      ยกเลิก บริษัท ไชนา ฟูด กรุป จํากัด ทําให บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส          
       โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ถือหุนในบริษัท Beijing LeJazz Food & Beverage Co., Ltd.  
       โดยตรง ซึ่งจะชวยลดข้ันตอนการบริหารเงินลงทุนลง 
-      บมจ.โรงแรมราชดําริลดสัดสวนการลงทุนใน บจ.ลักซเซอร ี ลิมูซีน จากรอยละ 100    
        เปนรอยละ 0 
-      ในเดือน มิถุนายน บริษัทฯ ได  ลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันกับ บริษัท Hemas    
        Holdings Limited ซึ่งเปนบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศศรีลังกา เพ่ือ 
         ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 
- ในเดือน มิถุนายน บริษัทฯ ไดรับเลือกจากตลาดหลักทรัพยใหคํานวณในดัชนี 50 ของ 
         ตลาดหลักทรัพยต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 
-       เริ่มดําเนินกิจการโรงแรมใหมในช่ือ อนันตรา ท่ีมัลดีฟสในเดือนสิงหาคม 
-       บริษัทฯเขาลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)(S&P) จํานวน   
         494.3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ10.91 และใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ  
         รอยละ 9.06 ของหุนท่ีชําระแลวในเดือนพฤศจิกายน ท้ังน้ี  บริษัทฯ ไดดําเนินการ   
         แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมดเปนหุนสามัญ ณ ตนป 2550 ทําใหสัดสวนการถือ 
         หุน ณ ตนป 2550 เทากับรอยละ 17.70 
-        เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RHC จากรอยละ 90.83 เปนรอยละ 95.80 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

  
โครงสรางของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ 31 ธนัวาคม 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: (1) MSES: MSpa Enterprise Management (Shanghai)Ltd.          (3) MINT holds 10% of the total investment units or 100%of the fund’s class B and C units 
          (2) MINT holds 26.7% of the total investment units or 100%of the fund’s class C and D units        
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บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพทัยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา ท่ีบริษัท ฯ เปนเจาของ ผานบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ซึ่ง
สามารถสรุปเปนธุรกิจ 5 ประเภทหลักไดแก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจใหเชาศูนยการคา
และอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอื่น  

 
ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย  
ธุรกิจโรงแรม: 

การบริหารธุรกจิโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ   (1) บริหารงานดวยตนเองภายใต
เครื่องหมายการคาของตนเอง “อนันตรา”  (2) บริหารงานดวยตนเองภายใตเครือ่งหมายการคา “แมริออท” 
(Franchise)   (3) บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริ
ออทโฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท”  
 
(1) บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทฯหรือบริษัท รอยลัการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (“RGHM”) ซึ่งบริษัท 

ถือหุนอยูรอยละ 100 ภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา”   

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด (Hua Hin Village Limited, “HHV”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลาน
บาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ใน HHV ผานบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (“HHR”) โดยขณะนี้ดําเนินกิจการ
โรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา” และเปดดําเนินงานต้ังแตป 2533 ประกอบดวยหองพัก 187 
หอง และสิ่งอาํนวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง บนพื้นท่ี 36 ไร ท่ีอําเภอหวัหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  

บริษัท บานโบราณ เชียงราย จาํกัด (Baan Boran Chieng Rai Company Limited, “BB”) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 165 ลานบาท บริษัทฯเขาซ้ือกิจการรอยละ 100 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2545 เพื่อดําเนินกิจการ
โรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา “บานโบราณ” ประกอบดวยหองพัก 77 หอง บนพื้นท่ี 800 ไร ท่ีอําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ตอมาไดปรับปรุงโรงแรมและเปลี่ยนเครื่องหมายการคาจาก “บานโบราณ” มาเปน 
“อนันตรา” เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2546   

บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา จํากัด (Samui Resort and Spa Limited, “SRS”) มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว 10 ลานบาท  บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 จัดต้ังเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2546 โดยการซื้อโรงแรมจาก
บุคคลภายนอกเพื่อมาปรับปรุงเปนโรงแรมอนนัตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย ประกอบดวยหองพัก 106 หอง 
บนพื้นท่ี 14 ไร โดยเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2547 
 

(2)  บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัทฯหรือ RGHM  ภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise)  

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (Minor International Public Company Limited, “MINT” 
หรือ “บริษัทฯ”) เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2521 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
3,376.59 ลานบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 2,958.10 ลานบาท บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักดาน
โรงแรม คือ โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 293 หอง และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามมาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง บนพื้นท่ี 11 ไร ใจกลางเมืองพัทยา 
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บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (Hua Hin Resort Limited, “HHR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 200 ลาน
บาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2527 ดําเนินกิจการโรงแรมหัวหิน แมรอิอท       
รีซอรท แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 216 หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรม
ช้ันหนึ่ง บนพื้นท่ี 21 ไร ท่ีอําเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (Chao Phaya Resort Limited, “CPR”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
450 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 81.24 ใน CPR   CPR เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2535 ดําเนินกิจการ
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รซีอรท แอนด สปา ประกอบดวยหองพัก 413 หอง  และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหน่ึง และธุรกิจใหเชาศูนยการคา (Royal Garden Plaza –Bangkok) โดยท้ังโรงแรม
และศูนยการคา ต้ังอยูริมแมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ บนพื้นท่ี 27 ไร  
 

(3) บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท    โฮ
เทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited, “RHC”) มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 450 ลานบาท บริษัทฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน RHC รอยละ 95.8 และ
หุนสวนท่ีเหลือถือโดยบุคคลภายนอก ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรม เดอะ     
รีเจนท กรุงเทพ) ประกอบดวยหองพัก 356 หอง และสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง 
ต้ังอยูบนพื้นท่ี 10 ไร บนถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ไดแก 

 บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด (“RDR”) เดิมช่ือบริษัท แหลมสิงห บีช รีซอรท จํากัด มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลานบาท RHC ถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2543 
ดําเนินกิจการพัฒนาโครงการ 

บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (Maerim Terrace Resort Limited, “MTR”) มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว 300 ลานบาท บริษัทฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน MTR รวมรอยละ 71.35 สวนท่ีเหลือถือ
โดยบุคคลภายนอก MTR เริ่มประกอบกิจการต้ังแตป 2538 ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท 
เชียงใหม (เดิมช่ือ โรงแรมเดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม) บริหารงานโดย กลุมโฟรซซีั่นส ประกอบดวย
หองพัก 64 หอง รวมอยูบนพื้นท่ี 37 ไร ท่ีอําเภอแมริม จงัหวดัเชียงใหม  

บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (Royal Garden Development Limited, “RGD”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 700 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2544 
ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลวิ แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีขนาดหองพักท้ังส้ิน 265 หอง บนเน้ือ
ท่ี 37 ไร บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จงัหวัดภูเก็ต บริหารงานโดย แมรอิอท อินเตอรเนช่ันแนล  

บริษัท สมุย วลิเลจ จํากัด (Samui Village Limited, “SAMUI”)  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 22 ลาน
บาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจพัฒนาท่ีดินบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวัดสรุาษฎ
ธานี จํานวน 88 ไร เพื่อทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัท (โครงการในอนาคต) จะมีหองพักท้ังสิ้น 60 หอง 
และรับบริหารหองพักอีกจํานวน 15 หอง คาดวาจะเปดดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2550  
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ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่: 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited, “MFG”) มีทุน
จดทะเบียน 441.27 ลานบาท และทุนชําระแลว 327.31 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.67 ดาํเนินธุรกิจ
ประเภทเครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศครีมพรีเมี่ยม และซอฟท
ไอศครีม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549   MFG ไดลงทุนและมีสัดสวนการถอืหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังน้ี 
 

    จํานวนหุนสามญั  
   ธุรกิจหลัก จํานวน 

หุนรวม 
จํานวน 
หุนท่ีถือ 

อัตราการ 
ถือหุน 

1) บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  รานไอศครีม – สเวนเซนส    1,000,000  999,994  100.00% 
2) บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด  คิออส – แดรี่ ควีน       160,000  159,994  100.00% 
3) บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด  ผลิตเนยแข็ง       600,000  599,993  100.00% 
4) บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด  ผลิตไอศครีม       600,000  599,993  100.00% 
5) บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด  รานอาหาร         10,000  9,994  100.00% 
6) บริษัท เอสแอลอารที จํากัด   รานอาหาร -ซิซซเลอร 4,000,000  3,999,993 100.00% 
7) บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด  รานอาหารบริการดวน 100,000 99,993   100.00% 
8) บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด  รานอาหาร-เบอรเกอรคิง    1,000,000  949,994  95.00%1 
9) บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด  รานอาหาร-ทาอากาศยาน 

กรุงเทพฯ/เชียงใหม/ภูเก็ต/ 
หาดใหญ 

      450,000  229,494  51.00%2 

10) บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด  ใหบริการอาหาร จัดท่ีพัก 
การซักรีด บนแทนขุดเจาะ 
ปโตรเลียม 
 

        50,000  25,495  51.00%2 

11) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส  
 โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด 

 จดทะเบียนและใหใช
เครื่องหมายบรกิาร/เครื่องหมาย
การคา  

1,800,0003

  
1,800,000 100.00% 

12) Franschaise Investment Corporation  
      of Asia Ltd. (FICA) 

 จดทะเบียนและใหใช
เครื่องหมายบรกิาร/เครื่องหมาย
การคา ในประเทศจีน 

16,000,000  16,000,000 100.00% 
โดยLabuan 

13) Beijing LeJazz Food & Beverage Co., 
Ltd.   

 

 เจาของกิจการและผูถือ
ลิขสิทธิ์แฟรนไชสเครือขาย
รานอาหาร LeJazz,   รานพิซซา 
และราน Sizzler ในกรุงปกกิ่ง 

จํานวนเงิน 
50 

ลานหยวน 

จํานวนเงิน 
46.3 

ลานหยวน  

92.59% 
(โดย FICA) 
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หมายเหตุ  1 หุนสวนที่เหลืออกีรอยละ 5 ในบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ถอืโดยผูบริหารของบริษทัฯ การถือหุนดังกลาว

เปนการถอืหุนมาตั้งแตกอตั้งบริษัทเบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด และมิไดมีเจตนาท่ีจะเพิ่มสัดสวนการถอืหุนใน
บริษัทฯของผูบริหาร นอกจากนี้การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทฯและบริษทั เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด จะ
กระทําเพือ่ประโยชนสูงสุดของทั้ง 2 บริษทัโดยอัตราคาตอบแทนในการทํารายการระหวางกันสามารถอางอิงไดกบัราคา
ตลาด  

 2  หุนสวนที่เหลืออกีรอยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จาํกัด และบริษทั เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด ถอื
โดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษทัฯมีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษทั ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร จํากดัจึงไมมีอาํนาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว 

3       ทุนจดทะเบียน 4 ลานเหรียญสหรัฐ ทุนชาํระแลว 1.8 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ถอืโดย MFG รอยละ 100  

 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย: 

บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด (Royal Garden Plaza Limited, “RGP”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 75 
ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เปดดําเนินการต้ังแตป 2534 ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา  
พัทยา ต้ังอยูติดกับ โรงแรม พทัยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ: 

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (MSpa International Limited, “MSIL”) เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา (ไทย
แลนด) จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 41 ลานบาท บริษัทฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออมผาน
บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“RGI”) รวมรอยละ 100 ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพ่ือ
สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจุบัน
เปดดําเนินการ 13 แหงท่ี 1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  2)โรงแรมหัวหิน แมรอิอท รีซอรท 
แอนด สปา  3)โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  4)โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด 
สปา 5)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 6)โรงแรมอนันตรา รสีอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 
7)โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 8)โรงแรม โฟรซีซั่น  กรุงเทพฯ 9)โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสพารค 10)
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 11)โรงแรมเชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 12)โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 
และ 13) โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 



 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20060128T05 18 

MSIL ลงทุนในบริษัทตางๆ ดังน้ี 

1. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (MSpa Ventures Limited, “MSVL”) (เดิมช่ือ บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร 
จํากัด)  ต้ังอยูท่ีบริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือ
หุนรอยละ 100 ใน MSVL MSVL ดําเนินกจิการและรับบรหิารศูนยบรกิารเพ่ือสุขภาพ ในเอเชียตะวันออกรวมถึง 
จีน มลัดีฟส สหรัฐอาหรับอามิเร็ตสและแทนซาเนีย โดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย 
การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันเปดดําเนินการ 6 แหงท่ี 1) โรงแรมเจดับบลวิ แมรอิอท รซีอรท 
แอนด สปา เซี่ยงไฮ 2) โรงแรมเชอราตัน  ไหหนาน  3) โรงแรมโบดูฮรูา มลัดฟีส 4) โรงแรมคีรีแมนจาโร คิมพิน
สกี-ดาเรสซาแลม 5) ธาลานิ คิมพินสกี รสีอรท แซนซิบา  และ 6) โรงแรมเคมพินสกี อสีตาร เดดซี 

2. บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด (“MSES”) ต้ังอยูท่ีประเทศจีน มีทุนทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 140,000 เหรียญสหรัฐ โดย MSIL ถือหุนรอยละ 100 ใน MSES ผาน MSVL MSES ดําเนินกจิการ
และรับบรหิารศูนยบริการเพ่ือสขุภาพในประเทศจีน  ปจจุบัน รับบรหิารศูนย 1 แหง ในประเทศจีน คือ ปาลม 
สปริง - ปกกิ่ง 

3. Arabian Spas (Dubai) Limited (“ASL”) ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว AED 300,000 (ประมาณ 3.24 ลานบาท) โดย MSIL ถือหุนรอยละ 49 ใน ASL  ผาน 
MSVL และหุนสวนท่ีเหลอือกีรอยละ 51 ถอืโดยบุคคลภายนอก  

 
ธุรกิจบันเทิง: 

บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Royal Garden Entertainment Limited, “RGE”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เปดใหบริการต้ังแตป 2537 ปจจุบันประกอบธุรกิจ
ประเภทสถานบันเทิงสําหรับครอบครัว ประกอบไปดวยพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! โรงภาพยนตร 4 มิติ 
(Simulator Theater) โกดังผีสงิ (Haunted Adventure) และมหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) ในบริเวณช้ัน 2 ของ
ศูนยการคารอยลัการเดน พลาซา พัทยา   

R.G.E. (HKG) Limited ต้ังอยูท่ีประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญฮองกง บริษัทฯถือ
หุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง โดยแตเดิมบรหิารจัดการในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจในพิพิธภัณฑ   Ripley’s Believe It or Not! ท่ี Peak Tower ประเทศฮองกง  ท้ังน้ีบริษัทฯไดขายเงิน
ลงทุนท้ังหมดในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ใหแกบุคคลภายนอกเมื่อเดือนเมษายน 2548  
 
ธุรกิจอื่น: 

บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (Royal Garden Hotel Management Limited, “RGHM”)  มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว 17 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เริ่มประกอบกิจการป 2531 ใหบริการการ
บริหารงานศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ ศูนยบันเทิงท่ีพัทยา 
และโรงแรมฮาเบอรววิและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยลัการเดน รีซอรท และบริหารงานดาน
ธุรการใหแก บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ศรีพัฒนการ
เดนท จํากัด และบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด  
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บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (R.G.R.International Limited, “RGI”) ต้ังอยูท่ีบริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการรวมลงทุนในธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกันท้ังในและตางประเทศ ไดแกบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ฮารเบอรววิ จํากัด 
รวมถงึการลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจโรงแรมท่ีมัลดีฟส
ภายใตเครื่องหมายการคาอนันตรา (ท้ังน้ีบริษัทฯไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง 
ไพรเวท จํากัด เนื่องจากกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากบริษัทฯมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการของบริษัท
ดังกลาว)  นอกจากนี้ RGI เปนเจาของเครื่องหมายการคา “อนนัตรา” และ “บานโบราณ”  

บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด ต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และสถานท่ีพักผอนทุกประเภท 

บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด  ต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจเพื่อลงทุนซื้อท่ีดินและกอสรางคอนโดมีเนียม 

บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (RNS Holding Limited, “RNS”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 420.02 ลาน
บาท จัดต้ังข้ึนในป 2541 บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ปจจุบัน RNS ไมไดประกอบธรุกิจใด 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พรอ็พเพอรต้ี ฟนด (Thai Project Property Fund) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 74.8
ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอย (HHR RGE RGHM RGP CPR) ถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
เปนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมบรหิารสินทรัพยไทย(Thai Asset Management Property Fund) ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 มีทุนชําระแลว 852.99 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอย (ไดแก BB HHR RGE และ RGHM) ไดถือ
หนวยลงทุน รวมรอยละ 26.74 ของหนวยลงทุนท้ังหมด โดยเปนผูถือหนวยลงทุนรอยละ 100 ของหนวยลงทุน
ประเภท ค และประเภท ง ซึ่งถือเปนหนวยลงทุนประเภทเจาของ ผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง จะมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลภายหลังจากท่ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ไดรับไปแลว โดยผูถอืหนวยลงทุนประเภท ก และ ข  
เปนผูถือหนวยลงทุนท่ีจะไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวและมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ค และประเภท ง ท้ังน้ีตามสาระในเชิงบัญชี เงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข จะ
บันทึกเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรพัยทวี มีทุนชําระแลว 422.65 ลานบาท ประกอบธุรกิจเชาอสังหาริมทรัพย  โดยกลุม
บริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 10 ของหนวยลงทุนท้ังส้ินในกองทุนรวม (จํานวน 42.21 ลานบาท) หรือรอยละ 100 
ของหนวยลงทุนประเภท ข และ ค   (เดิมถือหนวยลงทุนผาน MFG) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ ท้ังน้ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ข และ ค   จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากท่ี
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ไดรับไปแลว โดยผูถือหนวยลงทุนประเภท ก เปนผูถือหนวยลงทุนท่ีจะไดรับเงินปนผล
ในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว และมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค ท้ังน้ีตาม
สาระในเชิงบัญชี เงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก จะบันทึกเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม 
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ขอมูลการลงทนุในบริษัทรวม:   

บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด (Harbour View Limited, “HVC”) ต้ังอยูท่ีประเทศเวียดนาม มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 6.85 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทฯถือหุนใน HVC ผาน RGI โดยถือหุนรอยละ 19.98 (หุนสวนท่ีเหลอื ถือโดย
บุคคลภายนอก) HVC ดําเนินกิจการโรงแรมฮาเบอรววิและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน      
รีซอรท ประกอบดวยหองพักจํานวน 127 หอง และมีพื้นท่ีเชาสํานักงานจํานวน 3,022 ตร.ม. บนถนนทรานฟู 
เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เปดดําเนินการเมื่อเดอืนตุลาคม 2541 

บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด (Maikhao Vacation Villas Limited, “MVVL”) มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 40 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 50 และหุนสวนท่ีเหลอืถอืโดยบุคคลภายนอก MVVL (ท้ังน้ีบริษัทฯไมมี
อํานาจควบคุมการบริหารจัดการ MVVL เนื่องจากกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทฯมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการท้ังหมด)  MVVL ดําเนินกิจการโครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time Sharing) จํานวน 144 ยูนิต อยู
ในพื้นท่ี 30 ไร บริเวณเดียวกันกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (Coco Palm Hotel and Resort Limited, “COCO”) มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวจํานวน 92.55 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 472,000 หุน และหุนบุริมสิทธิ 453,490 หุน โดย
บริษัทฯถือหุนสามัญจํานวน 471,997 หุนและถือหุนบุริมสิทธิ 129,906 หุน หรอืคิดเปนรอยละ 65.04 ของหุน
ท้ังหมด แตมีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 เนื่องจากหุนบุริมสิทธิ 1 หุนมีสิทธิออกเสียงได 5.5 เสียง บริษัทฯ จึงไมมี
อํานาจควบคุมการบริหารจัดการ COCO นอกจากน้ีกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทฯมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการท้ังหมดใน COCO ท้ังน้ีหุนสวนท่ีเหลอือกีรอยละ 34.96 ถอืโดยบุคคลภายนอก COCO ประกอบธุรกิจ
โรงแรมท่ีเขาหลัก จังหวัดพังงา ขนาดหองพัก 51 หอง โดยบริษัทฯไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารโรงแรมในนาม
โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมเม่ือเดือนกันยายน 
2547 ซึ่งโรงแรมดังกลาวไดรบัความเสียหายอยางรุนแรงจากเหตุการณสึนามิ และหยุดประกอบกิจการ ต้ังแต 26 
ธันวาคม 2547 และบริษัทฯกําลังทบทวนถึงแนวทางของโครงการน้ี 

บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด (Select Service Partner Ltd., “SSP”) ประกอบธุรกิจรานอาหารท่ีสนามบิน
กรุงเทพฯ/เชียงใหม/ภูเก็ต/หาดใหญ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 45 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 51 
ผาน MFG และหุนสวนท่ีเหลอือีกรอยละ 49 ถอืโดยบุคคลภายนอก ท้ังน้ีบริษัทฯไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการ
ใน SSP เนื่องจากกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทฯมีจํานวนเพียงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด 
Arabian Spas (Dubai) Limited (“ASL”) ซึ่งประกอบธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว AED 300,000 (หรอืประมาณ 3.24 ลานบาท) โดย MSIL ถือหุนรอยละ 49 ใน ASL  ผาน MSVL และ
หุนสวนท่ีเหลอือีกรอยละ 51 ถอืโดยบุคคลภายนอก 
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2.3  โครงสรางรายได  

 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก 7 ประเภท ไดแก รายไดจากการประกอบธุรกิจขาย
อาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง 
และธุรกิจอื่นๆ  

โครงสรางรายไดในปท่ีผานมาเปนดังน้ี1  
หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2546 2547 2548 2549 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

1. ธุรกิจโรงแรม: บมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล  บจก. หัวหิน  
รีซอรท บจก. หัวหิน วิลเลจ บจก. บาน
โบราณ เชียงราย  บจก. สมุย รีซอรท 
แอนด สปา บจก. สมุย วิลเลจ 
 บจก. เจาพระยา รีซอรท  
บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท 
บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท และ บมจ. 
โรงแรมราชดําริ 

2,017.60 43.28 2,783.70 33.80 4,298.16 41.16 4,599.62 37.01 

2. ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม: บมจ. 

เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 2 

1,831.58 39.29 4,479.30 54.38 4,950.01 47.40 6,082.31 48.93 

3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคา: บจก. รอยัล
การเดน พลาซา และ  
บจก. เจาพระยารีซอรท 

313.84 6.73 317.10 3.85 375.13 3.59 405.85 3.27 

4.. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ :  
บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล 
บจก. เอ็ม สปา เวนแจอร และ บจก. 
เอ็ม สปา  เอ็นเตอรไพรส แมเน็จเมนท  
เซี่ยงไฮ 

197.50 4.24 296.86 3.60 316.38 3.03 377.70 3.04 

5. ธุรกิจบันเทิง: บมจ. รอยัลการเดน 
เอ็นเตอรเทนเมนท  

56.20 1.21 52.45 0.64 87.81 0.84 95.47 0.77 

6. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย :  
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท 

- - - - - - 97.30 0.78 
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ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2546 2547 2548 2549 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

7. ธุรกิจอ่ืน (ใหบริการบริหารโรงแรม 
(Pattaya Marriott, Hua Hin Marriott,  
BKK Marriot, Anantara Hua Hin, 
Anatara Golden Triangle, Anatara Koh 
Samui, Harbour View-Vietnam,  
Plaza-Pattaya and BKK, Anantara 
Maldives)): บจก. รอยัลการเดน โฮเทล 
แมเน็จเมนท บจก. อารจีอาร อินเตอร
เนช่ันแนล 

19.13 0.41 14.39 0.17 17.39 0.17 57.65 0.46 

8. รายไดอ่ืน 3  225.92 4.85 292.91 3.56 397.96 3.81 713.74 5.74 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก และธุรกิจอ่ืน 4,661.76 100 8,236.71 100 10,442.84 100 12,429.64 100 
หมายเหตุ   1. ขอมูลจากงบการเงิน 

  2. รวมรายไดจากการใหสิทธิแฟรนไชส 
  3. ประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษัทอื่น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยีและรายไดอื่น 
 

2.4  เปาหมายการดาํเนินธุรกิจ  

  บริษัทฯไดต้ังเปาหมายสําหรับธุรกิจโรงแรมและอาหารซ่ึงในระยะยาวจะสงผลใหในแตละกลุมธุรกิจมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง 
  ในสวนของธุรกิจโรงแรม ตนป 2550 บริษัทฯ ไดเปดดําเนินการโรงแรมแลว 2 แหง คือ โรงแรม            
โฟรซีซั่นส เกาะสมุยและโรงแรมนาลาดู ประเทศมัลดีฟส และคาดวาโครงการท่ีจะแลวเสร็จในป 2550 ไดแก 
โครงการภูเก็ต เวเคช่ันคลับ โครงการ 3  นอกจากน้ีบริษัทยังมีการขยายโครงการตาง ๆ โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดในหัวขอท่ี 6 โครงการในอนาคต 

 ในสวนธุรกิจอาหาร แผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 2550 บริษัทฯ มีแผนการขยายท้ังในประเทศ
และตางประเทศผานการลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวน 72 รานโดยแบงเปน
รานท่ีลงทุนโดยตนเองจํานวน 34 สาขา และการขายแฟรนไชสจํานวน 38 สาขา 
     ในสวนของธุรกิจสปา บริษัทฯ จะมุงเนนขยายการปฏิบัติงานในธุรกิจสปาในแถบเอเชียและตะวันออก
กลาง ซึ่งเปาหมายการขยายธุรกิจสปาคาดวาภายใน ป 2550 – 2551 บริษัทฯ จะขยายสาขาไมตํ่ากวา 10 สาขา ซึ่งจะ
เปนสาขาในโรงแรมตางประเทศ อาทิ จีน  ตะวันออกกลาง มัลดีฟส และแอฟริกา 
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3.  การประกอบธรุกิจของแตละสายธุรกิจ 

 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 
1. ธุรกิจโรงแรม 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัทฯ ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนอยูมี
ท้ังส้ิน 2,423 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)) ไดแก (1)โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา  (2) โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา (3) โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา  (4) 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน (5) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล (6) โรง
แรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย (7) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (8)โรงแรมฮารเบอรวิวและ
ออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท (9) โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส  และโรงแรมท่ีบริษัทฯ เปน
ผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก (1) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา (2) โครงการสถาน
พักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) แมริออท ภูเก็ต บีชคลับ  (3) โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม และ (4) 
โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ (5) โรงแรมโฟรซีซั่นสเต็นทแคมป เชียงราย  

 
1.1  โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนัก
ธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   มีหองพักท้ังส้ิน 413 หอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: The Riverside Terrace 250 
 The Market 130 
 Rice Mill 120 
 Trader Vic’s 126 
 Benihana 132 
 Loy Nam 50 
 Elephant  60 
 Numero 70 
 Manohra 150 
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หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ballroom A 140 
 Ballroom B 40 
 Ballroom C 40 
 Ballroom D 40 
 Charoen Nakorn 100 
 Thonburi 60 
 Jasmine 40 
 Poppy 12 
 Bamboo 10 
 Lotus 16 
 Garden 210 
 Grand Sala 300 

 
1.2  โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา     มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียวและกลุม
ลูกคาท่ีเปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา   มีหองพัก ท้ังส้ิน 293 หอง   
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Garden Café 140  
 Benihana 100 
 Kabuki 30 
 Rice Mill 80 
 Sala Rim Nam 120 
 Manao 40 
 Elephant 60 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุแบบหองเรียน (คน) 
ประกอบดวย: Ballroom 200 
 Room 1 (Orchid Garden) 130 
 Room 2 (Rose Garden) 100 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Room 3 (Sunflower) 70 
 Room 4 (Jasmine) 50 
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 Room 5 (Lotus) 50 
 Room 6 (Canna) 50 
 Chaba 40 
 Board Room 20 
 Sala Rim Nam 120 
 
1.3 โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา    มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคา
ท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา  มีหองพักท้ังส้ิน 216 หอง 
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเลี้ยง เพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Marriott Café 137 
 Chicago Grill 28 
 Sala Thai 38 
 Ciao 45 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: A. Petchburi 75  
 B. Pranburi 75  
 Hua Hin 40  
 
1.4  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มีหองพักท้ังส้ิน 187 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Issara Café 146 
 Baan Thalia 52 
 Sala Siam 68 
 Rim Nam 54 
 Loy Nam 22 
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 Saithong 70 
 Lagoon 26 
   
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ruen Thon 60 
 Ruen Thai  40 
 Ruen Than 30 
 Ruen Anatara 100 
 Ruen Nok                                        35 
 
1.5  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเกิ้ล มีหองพักท้ังส้ิน 77 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Nam Thai 120  
 Baan Dahlia Italian 30  
  Elephant Bar & Opium 20  
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา      
ประกอบดวย: Rimkhong 27 - 64 
 MaeKhong 64 - 144 
 
1.6 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ี
เปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มีหองพักท้ังส้ิน 106 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: ไฮไทด 60 
 อีคลิปส 40 
 ฟูลมูน 48 
 พูบาร 60 
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หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: สมุยแกรนดบอลรูม 140 
 เกาะสมุย 70 
 เกาะพงัน 70 
 เกาะเตา 12 
 
1.7  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะ
การใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มีหองพักท้ังส้ิน 110 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Fushi  150 
 Ban Hura  50 
 Aqua Bar 72 
 Terrazano 28 
 Fuddan  60 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา นั่งเรืองชมปลาโลมา   Scuba Diving   Snorkeling 
-   หองออกกําลังกาย ก็มีไวบริการ (มี ผูดูแลให คําแนะนํา ) 
-   ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเส้ือผา         
-   จัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการซักอบรีด รับสง
ไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

-  ไปชอปปงท่ี เมืองหลวง Male Shopping  
-    มี เรือไวคอยบริการลูกคา ท่ีมีความประสงค จะไปทานอาหารท่ี หองอาหารไทย หรือ หองอาหาร ระหวางเกาะ 
เชน แขก ท่ี พัก อยูท่ี Boduhula ตองการไปทานอาหารท่ี หองอาหารท่ี อนันตรา 
 
1.8  โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแก
ลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพักท้ังส้ิน 127   หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
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ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Lobby Lounge 30 
 The La Terrasse 30 
 The Harbour Café 86 
 The Nam Phuong 90 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Hanoi 108 
 Saigon 108 
 Haiphong 140 
 Danang 90 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา สกีน้ํา เรือใบ วินดเซิรฟ Parasailing Scuba Diving และศูนยบริหารรางกาย  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเส้ือผา รานขายยา         
- รานดอกไม รานเสริมสวยและตัดผม เปนตน 
-  บริการอื่นๆ เชน บริการสํารองท่ีนั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine บริการจัดทัวรนอก
สถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับสง
ไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

 
1.9  โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส  มีหองพักท้ังส้ิน 50 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: 73 Degree 120 
 Dhoni Bar 86 
การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก 
-  ตกปลา นั่งเรืองชมปลาโลมา   Scuba Diving   Snorkeling 
-   หองออกกําลังกาย ก็มีไวบริการ (มี ผูดูแลให คําแนะนํา) 
-   ศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเส้ือผา         
-   จัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็กทารก บริการซักอบรีด รับสง
ไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 

-  ไปชอปปงท่ี เมืองหลวงท่ีเกาะ Male  
-    มี เรือไวคอยบริการลูกคา ท่ีมีความประสงค จะไปทานอาหารท่ี หองอาหารไทย หรือ หองอาหาร ระหวางเกาะ 
เชน แขก ท่ี พัก อยูท่ี Boduhula ตองการไปทานอาหารท่ี หองอาหารท่ี อนันตรา 
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1.10 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท 
 การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 265 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยง เพื่อ 
ใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Marriott Café 137 
 Cucina 77          
 Andaman Grill 60          
 Kabuki Sushi Bar 30         
 Siam Deli 66 
 Ginja Taste  68          
 Sala Sawasdee Lobby Bar 51        
 Rim Nam Pool Bar 48      
 Out of the Blue Drink 74          
 Our of the Blue Splash 28 
 North Pool 52 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Mai Khao Ballroom 600          
 Salon A or B or D or E 85 
 Salon C 240 
 Layan 1 or Layan 2 or Rawai 1 or 

Rawai 2 
60 

 Kamala Boardroom 10          
 
1.11     โครงการสถานพักผอนแบบปนสวนเวลา (Timeshare) แมริออท ภูเก็ต เวเคชั่นคลับ ซึ่งเปนสถานพักผอนท่ี
มุงเนนลูกคาซ่ึงเปนชาวตางชาติ โดยการสมัครเปนสมาชิกและชําระคาท่ีพักลวงหนา และสามารถใชบริการไดปละ 
1 สัปดาห เปนเวลา 80 ป โดยมีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โครงการปนสวนเวลา แมริออท ภูเก็ต เวเคช่ันคลับ มีหองพักท้ังส้ินจํานวน 144 หอง ซึ่งเปนของโครงการ
เดิมจํานวน 60 หอง และโครงการใหมจํานวน 84 หอง  
 
1.12  โรงแรมโฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม   มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
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การใหบริการดานหองพัก 
โรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม มีหองพักท้ังส้ิน 64 หอง ซึ่งเปนสวนของโรงแรมท้ังหมด 

การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก

ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Rim 54 
 Elephant Bar 35 
 Terrace 64 
 Pool Bar 22 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Kasalong Pavillion 18-30 
 Intanin 30-80 

 
1.13 โรงแรมโฟรซีซ่ันส กรุงเทพฯ   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุม
ลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังน้ี 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Madison 90 
 Biscotti 100 
 Health Club 17 
 Lobby Lounge 129 
 Shintaro 64 
 The Spice Market 72 
 Terrace 88 
 Aqua 59 
 Mocha & Muffins 29 
หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: The Ballroom 400-800 
 Monthatip 1 – 4 400-800 
 The Pimarnman Room 100-300 
 Amorn Room 30-50 
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 Ratana Room 30-50 
 Kosin Room 30-50 
ประกอบดวย: Ratanakosin Room 80-100 
 Boardroom  10-20 
 Napa Room 30-50 
 Dara Room 30-50 
 Suriyan – Chandra Room 80-120 
 
1.14 โรงแรมโฟรซีซ่ันส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว  
  มีลักษณะการใหบริการดังน้ี 
การใหบริการดานหองพัก 

โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มีหองพักท้ังส้ิน 15 หอง  
การใหบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ , บาร เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักดังนี้ 
ภัตตาคารและบาร  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Nong Yao 36 
 Burma Bar 16 
 Wine Cellar 6 
 
อัตราคาหองพักโดยเฉลี่ย (บาท/คืน)  

โรงแรม 2546 2547 2548 2549 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   2,792 2,951 3,446 3,672 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา   2,569 2,613 3,074 3,360 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา   2,723 3,065 3,194 3,241 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  4,035 4,727  5,160 6,031 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน  3,494 3,730 3,815 3,945 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 3,094 4,173 4,756 5,457 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย - 8,079 5,639 5,579 
โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม 10,267 11,008 12,115 12,412 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 4,767 5,139 5,665 5,975 
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย - - - 21,279 
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-ไฮฟอง เวียดนาม รอยัลการเดน   
รีซอรท (เหรียญสหรัฐ / คืน) 

32 36 42 42 

โบดูฮูรา มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน) - - - 166.8 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (เหรียญสหรัฐ / คืน) - - - 296.4 
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ลักษณะทางดานการผลิต 
ตารางรายละเอียดท่ีต้ัง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม  

โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

  2546 2547  2548  2549 
โรงแรมกรุ ง เทพฯ  แมริออท   
รีซอรท แอนด สปา   ต้ังอยูเลขท่ี 
257/1-3 ริมแมน้ําเจาพระยา ถนน
เจริญนคร บนพ้ืนท่ี  27 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ัน
จํานวน 2 อาคาร และอาคารสูง   
5 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร มีหองพัก
รวม 413 หอง 

67.45 82.46 86.30 91.00 

โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา  ต้ังอยูเลขที่ 218/2-3 
ถนนช า ยห าด  เ มื อ ง  พั ท ย า 
จังหวัดชลบุรี ต้ังอยูบนพ้ืนท่ี 11 
ไร 

ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 
ช้ัน และ 10 ช้ัน มีหองพักรวม 
293 หอง 

74.29 77.49 80.40 85.70 

โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา  ต้ังอยู เลขที่ 107/1 
ถนนเพชรเกษม อําเภอหัวหิน 
ประจวบคีรีขันธ บนพื้นท่ี 21ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน
จํานวน 2 อาคารและอาคารสูง 7 
ช้ัน 1 อาคาร มีหองพักรวม 216 
หอง 

71.40 72.36 80.70 86.90 

โรงแรมเจดับบลิว  แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ต้ังอยู
เลขที่ 231 หมู 3 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  บน
พื้นท่ี 37 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน 3 
อาคาร มีหองพักรวม 265 หอง  

67.12 76.60 67.30 61.41 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา  หัวหิน  ต้ังอยู เลขท่ี  43/1 
ถนนเพชรเกษม อําเภอหัวหิน 
ประจวบคีรีขันธ บนพื้นท่ี 36 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 7 
อาคาร มีหองพัก 187 หอง 

53.25 60.99 76.10 73.7 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล ต้ังอยู
เลขที่ 229 อําเภอเชียงแสน  
เชียงราย บนเน้ือท่ี 800 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน   
2 อาคาร มีหองพัก 77 หอง 

34.30 35.00 40.30 39.86 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา  ส มุย  ต้ั ง อ ยู เ ล ข ท่ี  99/9   
หมูท่ี1 ต.บอผุด อ.เกาะ สมุย   
จ.สุราษฎรธานี 84320 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน   
2 อาคาร มีหองพัก 106 หอง 

- 21.12 45.70 59.9 

โรงแรม  โฟรซีซั่นส  รีซอรท 
เชียงใหม ต้ังอยูเลขที่ 502 หมู 1  

ประกอบดวย อาคารสูง 2 ช้ัน 
จํานวน 20 อาคาร มีหองพักสวน

47.26 59.68 59.02 56.07 
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โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 
ต้ังอยูเลขท่ี 155 บนถนนราชดําริ   
เขตปทุมวัน บนพื้นท่ี 10 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ัน 1 
อาคาร สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร และ
อาคารสูง 9 ช้ัน 1 อาคาร มี
หองพักรวม 356 หอง 

59.35 68.09 63.40 55.00 

โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป 
เชียงราย 

ประกอบดวยเตนทแคมป 15 หลัง - - - 41.86 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศ
ทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท ประเทศ
เวียดนาม  ต้ังอยูท่ี ถนน ทรานฟู 
เมืองไฮฟอง เวียดนาม  

เ ป น โ ร ง แ ร ม ชั้ น ห นึ่ ง 
ประกอบดวยอาคาร 1 หลัง สูง 4 
ช้ัน มีหองพักท้ังส้ิน 127  หอง 

32.80 41.20 44.48 58.42 

โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส ประกอบดวยหองพักจํานวน 50 
หอง 

- - - 72.3 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา มัลดีฟส 

ประกอบดวยหองพักจํานวน 110 
หอง 

- - - 68.3 

หมายเหตุ: อัตราการเขาพักของแมริออท ภูเก็ต เวเคช่ันคลับ เปนลักษณะ Right to Use โดยการสมัครเปนสมาชิก
และชําระคาบริการลวงหนา ท้ังน้ีสมาชิกสามารถใชบริการหองพักไดปละ 1 สัปดาห ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 ไดขาย Right to Use ท้ังโครงการเดิมและโครงการใหมไปแลวรวมเปนอัตรารอยละ 81.4  

 
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมน้ัน นอกจากหองพัก อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 

และคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหารและเครื่องด่ืมแลว พนักงานท่ีใหบริการถือเปนองคประกอบที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถิ่นนั้นๆ โดยจัด
ใหมีการฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลาน้ันใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกเหนือจากฝกสอน
และการอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยไปเรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญมาฝกสอนและ
ฝกฝนในงาน การจางชาวตางชาติมาทํางานก็เปนวิธีท่ีจะสามารถถายทอดความรูและประสบการณใหแกพนักงาน
คนไทยเพ่ือจะปฏิบัติไดเองในอนาคต 
 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งนํ้าเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย
ผาน ถังแซต แลวจึงปลอยน้ําท้ิงลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ท่ีผานมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดาน
มลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการท่ีเขมงวดเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการควบคุม
ของเสีย สําหรับหนวยงานท่ีควบคุมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปน
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2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 
2.1  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

ศูนยการคารอยลัการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่งบริษัท
ฯถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ีเพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ช้ัน ต้ังอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนน
เลียบชายหาด อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุร ีบนเน้ือท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว 30 ป 
หมดอายุป 2561 มีพื้นท่ีใหเชารวมท้ังส้ิน 19,983.15  ตารางเมตร ซึ่งประกอบดวย พื้นท่ีใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail 
area) 13,904.66  ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 2,084 ตารางเมตร  มินิ แองเคอร (Mini Anchor) 2,561.49 
ตารางเมตร  และศูนยอาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 

ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร ช้ันนํา อาทิ CD Warehouse, Guess, Timberland, Bossini, 
Esprit, Sinequanone, Nautica, Lacoste, Sundex, Body Glove, Chic club, Charles&Keith, Jeep, AIIZ, Chaps, 
Jaspal, Jim Thomson, Boots, City Chain, B2S , Super Sport, Benihana, Au Bon Pain, Starbucks Coffee, Zen, S&P, 
KFC, Sizzler, The Pizza Company , Swensen’s, Burger King, Mc Donald’s, Haagen-Dazs เปนตน และแหลงเอ็น
เตอร      เทนเมนท พิพิธภัณฑเช่ือหรอืไม( Ripley’s  Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted House), 
มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนตทะลุมิติ (4D Moving Theater) 

• สัญญาการใหเชาพ้ืนท่ี  มี 2 ประเภท คือ 
1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพ้ืนท่ี

ท้ังหมดของป 2549  
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 1  ของรายไดจากคาเชาพ้ืนท่ีป 2549 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพ้ืนท่ีมี 3 ประเภทหลัก คือ 
1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพ้ืนท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 90 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวมของป 2549 
2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 9 ของคาเชาพ้ืนท่ีรวมของป 2549 
3. Lease คือพ้ืนท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 1 ของคาเชาพ้ืนท่ี

รวมของป 2549 

• นโยบายราคา 
บริษัทฯไดมีการปรับราคาข้ึนทุกครั้งท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชาโดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 5-10  ตอการตอสัญญาแตละครั้ง  ในป 2549  ราคาพ้ืนท่ีใหเชาโดยเฉลี่ยประมาณ 1,221 
บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉลี่ยเทากับรอยละ 97 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รายไดของศูนยการคา
รอยลัการเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของรายไดท้ังหมดจากธุรกิจศูนยการคา ท่ีมาของ
รายไดในของป 2549  สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพ้ืนท่ีรอยละ 73 คาบริการรอยละ 10  คานํ้าและคาไฟ
รอยละ 8  คาท่ีจอดรถรอยละ 2  และอื่นๆรอยละ 7  
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2.2  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 
 ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่ง
บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 81.24  ดําเนินธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ีเพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ช้ัน ต้ังอยู บนพ้ืนท่ี
ของ โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ    มี
พื้นท่ีใหเชารวมท้ังส้ิน 7,671.38 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นท่ีใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) ท้ังหมด  ภายใน
ศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร โรงเรียนเสริมทักษะและรานคาแฟช่ัน โดยเนนท่ีรานอาหาร ราน
หนังสือ และโรงเรียนเสริมทักษะ เพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมครอบครัว เชน ราน The Pizza Company ,  
Swensen’s, Sizzler,  S&P, Little Home,  KFC,  Mc Donald’s, Viet Cusine, เท็กซัส สุกี้, เขียวเสวย และตํานาน
ไทย เปนตน รานหนังสือและสื่อบันเทิง เชน รานซีเอ็ดบุค, รานแมงปอง และโรงเรียนเสริมทักษะ เชน Tumble 
Tots, Unisearch, Koler Me,  Royal Music Academy และ Math World  และแฟช่ัน เชน Nautica, Wild Wave 
เปนตนสัญญาการใหเชาพ้ืนท่ี  มี 2 ประเภท คือ  

1. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 88  ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2549 
2. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 2   ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2549  
 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพ้ืนท่ีหลัก ๆ มี  5 ประเภทคือ  
1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพ้ืนท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 58.41 ของรายไดจากคา

เชาพ้ืนท่ีรวมในป 2549 
2.  Lease คือ พื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 21.54 ของคาเชา

พื้นท่ีรวมในป 2549 
3.   Temporary คือ การใหเชาพ้ืนท่ีแบบช่ัวคราว โดยมีรายไดประมาณรอยละ 12.45 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวม ในป 2549 
4.  Kiosk คือ การใหเชาพ้ืนท่ีบนพ้ืนท่ีสวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 2.77 ของรายไดจากคาเชา

พื้นท่ีรวมในป 2549 
5.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 4.83 ของคาเชาพ้ืนท่ีรวมในป 2549 
 

• นโยบายราคา 
บริษัทฯ ไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพ้ืนท่ีใหเชา โดยอัตรา

การเชาพ้ืนท่ี  ในป 2549  เฉลี่ยประมาณ 288.00 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากราคาเชาเฉลี่ยในป 2548 
ท้ังส้ินรอยละ 5.88  และอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉลี่ยเทากับรอยละ 88.20 ของพื้นท่ีท้ังหมด รายไดของ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.57 ของรายไดท้ังหมวดจากธุรกิจ
ศูนยการคา (พัทยา : 439,156,000.- ,  กรุงเทพ : 57,492,000.- ) ท่ีมาของรายไดในป 2549 สามารถจําแนกได
เปน คาเชาพ้ืนท่ีรอยละ 49.86 คาบริการรอยละ 19.74  คานํ้าและคาไฟรอยละ 28.97  คาท่ีจอดรถรอยละ 
0.13 และอื่นๆรอยละ 1.30  
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3. ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มัน

ดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) โดย
ดําเนินกิจการโดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบัน
บริษัทฯเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 13 แหงและ ในตางประเทศจํานวน 9 แหงดังน้ี 

 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

 
 

 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา   
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา   
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา   
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 
โรงแรม โฟรซีซั่น  กรุงเทพฯ 
โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสพารค 
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 
โรงแรมเชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 
โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 

ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซี่ยงไฮ  
โรงแรมเชอราตัน ซันยา ไหหนาน 
โรงแรม Commune by the Great Wall Kempinski ปกกิ่ง 
โรงแรมมาโค โปโล เสิ่นเจิ้น 

 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผานบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  

โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส 
โรงแรม Anantara Dighufinolhu มัลดีฟส 
โรงแรม Kempinski Ishtar Dead Sea 

 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพในตางประเทศผาน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) Limited Liability Company  

โรงแรม Kilimanjaro Kempinski Hotel Dar-Es-Salaam 
โรงแรม Zamani Kempinski Resort Zanzibar 
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4 ธุรกิจบันเทิง 
กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด สามารถ

แบงออกเปน 4 กลุมไดแก 
 
4.1   พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปนเครือขาย (Chain) ธุรกิจพิพิธภัณฑเพื่อความรูและบันเทิงท่ีใหญท่ีสุด 
มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนตออกัสติน 
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อป 2498 โดยสิ่งท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! จะเปนสิ่ง
มหัศจรรยอันลี้ลับและนาพิศวงท่ีรวบรวมจากท่ัวทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เช่ือหรือไม” ปจจุบันพิพิธภัณฑ Ripley’s 
Believe It or Not! เปดดําเนินการอยู 27 แหงท่ัวโลก โดย Ripley Entertainment Inc. ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเปน
ผูดําเนินการเอง 10 แหง ท่ีเหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับบริษัทอื่น  

ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (บริษัทฯถือหุนรอยละ 100) ไดซื้อใบอนุญาตใน
การดําเนินการโดยลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัดสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or 
Not! ท่ีพัทยาเม่ือปลายป 2537 โดยเชาพ้ืนท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 2 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา 
พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกขอตกลงกับเจาของลิขสิทธิ์ ในป 2549 มีอัตราการเขา
ชมของนักทองเท่ียวประมาณ 229,173 คน เพิ่มข้ึนจากป 2548 ซึ่งมีจํานวน 194,769 คน  
 
4.2. โรงภาพยนตร 4 มิติ (4D Moving Theater) 

Ripley's 4D Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 4 มิติ ดวยระบบเกาอี้ Simulator ท่ีเคลื่อนไหวได 8 ทิศทาง 
พรอมสเปเชียลเอฟเฟคที่ล้ําสมัยจะทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณจริง 

 
4.3  โกดังผีสิง (Haunted Adventures) 

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted 
Adventure โกดังผีสิงท่ีใหญท่ีสุดในจํานวน 5 แหงของโลก ซึ่งไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จใน
สหรัฐอเมริกามาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟค อันทันสมัยท่ีนําเขาจากสหรัฐอเมริกาและ
นักแสดงจริงท่ีจะทําใหอกสั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภัย ซึ่งไดรับความสนใจในหมูวัยรุนไทยและ
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางมาก    
 
4.4  มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) 

เครื่องเลนใหมลาสุดท่ีเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 2547 เปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายใน
ตกแตงดวยกระจกเงาและจัดแบงออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ท่ีถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ 
“สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย กอใหเกิดความสวยงามทําใหผูเลนไดสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย ปลอย
อารมณลองลอยผานมิติแหงกาล อีกท้ังผูเลนจะตองผานดานท่ีต่ืนเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบ
ทางออกสูโลกแหงความเปนจริง คงเหลือไวแตความประทับใจไมรูลืม    
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ในป 2549 มีอัตราการเขาชมประมาณ 990,695 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉลี่ย 97.27 บาท รายไดรวมของ
รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 28 จากโรงภาพยนตร 4 มิติ
รอยละ 24 โกดังผีสิง รอยละ 24 มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 18 และจากเครื่องเลนอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 6 
 
5. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  
 บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.67 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําในดานการ

ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบโดยแบรนดท่ีเปนผูนําในตลาดและเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางใน
ปจจุบันและมีผลิตภัณฑท่ีมีจุดเดนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังน้ี 

 
5.1 พิซซา  

ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง  “The Pizza Company” เปนแบรนดท่ีมีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากท่ีสุด
ในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาท่ีดีเยี่ยมถึงรสถึงเครื่องจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกข้ันตอน 
ไมวาจะเปนชีสท่ีผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ เอง เครื่องปรุง หนาพิซซาท่ีมีความสดใหม แปงพิซซาท่ีมีสูตร
เฉพาะตัว และพิซซาซอสท่ีมีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน 

บริษัทฯ เปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” แตเพียงผูเดียว โดยสิทธิดังกลาวถือโดย 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 

 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
        ในป 2547 บริษัทฯไดเริ่มเปดขายสิทธิแฟรนไชสใหแกผูลงทุนในประเทศไทยท่ีสนใจลงทุนในราน ‘The Pizza 
Company” ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 มีรานคาท่ีบริษัทฯลงทุนเอง (Own equity) จํานวนท้ังส้ิน 143 รานคา และมี
สาขาท่ีอยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 33 สาขา และตางประเทศจํานวน 12 สาขา ท้ังน้ีทําเลท่ีต้ังของ
รานคาสวนใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานท่ีพักอาศัย เปนตน โดยมีกลุมเปาหมายเปนลูกคา
ระดับกลางข้ึนไป 
 
ลักษณะการใหบริการ 
        การใหบริการภายใตเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” มีท้ังการใหบริการแบบการรับประทานท่ีราน 
(Dine in) การจัดสงท่ีบานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) โดยอาหารหลักท่ีใหบริการ 
คือ พิซซา ไก สลัด และอื่น ๆ   
 
5.2 แฮมเบอรเกอร  

ภายใตเครื่องหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เชน“Whopper” และเปน
ท่ีรูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติท่ียอดเยี่ยม 
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ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
 บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95  
เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซื้อแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีบริษัทฯ มีสิทธิในการเปดราน 
Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน ณ สิ้นวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดเปดดําเนินการราน Burger 
King ท้ังส้ินจํานวน 16  สาขาท่ัวประเทศไทย โดยรานคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเท่ียวตาง 
ๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไปรวมถึงชาวตางชาติท่ีมีกําลังซ้ือ 
 
ลักษณะการใหบริการ 
 ปจจุบัน  Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานท่ีราน (Dine in) และรับกลับบาน (Take Away) โดย
อาหารหลักไดแก แฮมเบอรเกอร (Whopper) และมันฝรั่งทอด (French Fried)  
 
5.3  ไอศครีมพรีเมี่ยม  
 ภายใตเครื่องหมายการคา “Swensen’s” ซึ่งเปนไอศครีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนดแรกของประเทศไทย 
และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหนึ่ง ดวยความหลากหลายของไอศครีมซันเดย และบรรยากาศการตกแตงราน
รวมถึงการใหบริการเปนมิตรท่ีไมเหมือนใคร 
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
 บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนผู
ดําเนินธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” โดยบริษัทฯไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล 
แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เชนกัน 
โดย บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ไดรับสิทธิในการเปดรานไอศครีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปด
บริการในระบบ แฟรนไชสในประเทศไทย  กัมพูชา และตะวันออกกลาง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯได
เปดสาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 109 สาขา และมีสาขาท่ีอยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 47 สาขา 
และตางประเทศจํานวน 6 สาขา โดยรานคาสวนใหญต้ังอยูตามยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน เปนตน 
นอกจากนี้บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ยังสามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาใน
ตางประเทศไดโดยปจจุบันบริษัทฯ ไดใหแฟรนไชสธุรกิจไอศครีม “Swensen’s” แกผูใหบริการในแถบประเทศ
ตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอารเบีย โอมาน กาตาร สหสาธารณรัฐอาหรับ (UAE) และ บาหเรน เปนตน 
 
ลักษณะการใหบริการ 
 Swensen’s เปดใหบริการท้ังการรับประทานท่ีราน (Dine in) การซื้อกลับบาน (Take away) และการบริการ
จัดสงใหท่ีบาน (Delivery) อีกท้ังยังสามารถซ้ือกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปน
ลูกคาระดับกลางข้ึนไป ท้ังกลุมวัยรุนและครอบครัว ท้ังน้ีสินคาหลัก ไดแก ไอศครีมซันเดย ช็อคโกแลตฟองดู และ
ไอศครีมเคก เปนตน 
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5.4 ซอฟทไอศครีม  
ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศครีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคาท่ีเดน 

คือ “BLIZZARDS” ท่ีมีรสชาติเขมขน จนเปนท่ีช่ืนชอบอยางมากภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
 บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนิน
ธุรกิจไอศครีม “Dairy Queen” โดยบริษัทฯไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองท้ังส้ินจํานวน 189 สาขา โดยสาขาสวนใหญ
จะต้ังอยูในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน 
 
ลักษณะการใหบริการ 
 บริษัทฯ จําหนายไอศครีมในรูปแบบของการ Take away เทาน้ัน โดยสินคาหลัก ไดแก Blizzard ฮอทด็อก (Hot 
dog) ไอศครีมปน (Moolatte) และน้ําผลไมปน เปนตน โดยลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาต้ังแตระดับลางข้ึนไป 
 
5.5 สเต็ก ซีฟูด และสลัด  

ภายใตเครื่องหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารท่ีประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารท่ีใหญ
และมีความหลากหลายมากท่ีสุดในรานอาหารประเภทนี้  
 
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 
         บริษัท เอสแอลอารที จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปน
ผูดําเนินการธุรกิจ  “Sizzler” โดยบริษัทฯไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินธุรกิจจากผูประกอบการใน
สหรัฐอเมริกา โดยไดรับสิทธิในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเอง ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทาน้ัน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดเปดดําเนินธุรกิจท้ังส้ินจํานวน 37 สาขา โดยมีสาขา 30 สาขาท่ัวประเทศไทย ท้ังกรุงเทพ 
22 สาขา และในตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ 8 สาขา เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี และ
พัทยา โดยสวนใหญรานคาจะต้ังอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และแหลงชุมชน และ 7 สาขาในตางประเทศ   
 
ลักษณะการใหบริการ 

Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทาน้ัน โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด 
เนื่องจาก Sizzler เนนการใหบริการดวยสินคาท่ีมีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางข้ึนไป 
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เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 มีดังน้ี  
 จํานวนสาขา 
The Pizza Company 143 
Swensen’s 109 
Dairy Queen 189 
Sizzler 37 
Burger King 16 
อื่นๆ 37 
ขายแฟรนไชส 100 

631 รวมท้ังส้ิน 
 

3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 

หมายเหตุ : ขอมูลดานการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนหน่ึงเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลเก่ียวกับคูแขง เน่ืองจากเปนขอมูลที่บริษัทฯ วาจางหนวยงานภายนอกเปนผูจัดทําเปนรายป 

1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม 
ในป 2549 จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนประมาณ

รอยละ 19 ทําใหยอดนักทองเท่ียวรวมเพิ่มข้ึนเปน 13.70 ลานคน โดยจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเกาะ
ภูเก็ตไดลดลงรอยละ 30-40  ในขณะท่ีความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากมหันตภัยสึนามิไดกระทบตอการทองเท่ียวของเกาะ
ภูเก็ต แตจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในแหลงทองเท่ียวอื่นๆ อาทิ สมุย หัวหิน พัทยา เชียงใหม กลับเพิ่ม
จํานวนข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยูบริเวณสถานท่ีทองเท่ียวเหลาน้ันตางก็มีผล
ประกอบการท่ีดีข้ึนกวาปกอน โดยมีอัตราการเขาพักท่ีสูงข้ึนเชนเดียวกับรายไดท่ีเพิ่มข้ึน 

ในป 2550 คาดวาการกระตุนการทองเท่ียวโดยภาครัฐและเอกชนจะสามารถกระตุนจํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติใหเพิ่มข้ึน โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดต้ังเปาหมายจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติจํานวน 14.80 ลาน
คน ในป 2550 
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นักทองเที่ยวตางชาติ คาใชจายเฉล่ีย   

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ ตอวัน (บาท)   รอยละ 
2542 8.58 10.5% 29,489  5.1% 
2543 9.51 10.8% 30,001  1.7% 
2544 10.06 5.8% 29,720  -0.9% 
2545 10.80 7.3% 29,954  0.8% 
2546 10.00 -7.6% 30,913  3.2% 
2547 11.65 16.5% 32,990  6.7% 
2548 12.00 3.0% 31,899  -3.3% 
2549 (ตัวเลขเบื้องตน) 13.70 18.8% 35,238  10.5% 
2550 (ประมาณการ) 14.80 8.4%          36,993  5.0% 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย       
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คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน 
 

• ในเขตกรุงเทพฯ: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 7-8 ราย โรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา  มีศักยภาพในการแขงขันสูงเม่ือเทียบกับคูแขง เนื่องจากเปนโรงแรม
ในระดับสากลท่ีสามารถเจาะกลุมลูกคาประเภทเอเยนตทองเท่ียวและลูกคาท่ีเปนบริษัทไดโดยมีการทําสัญญา
ระหวางกัน ระดับการแขงขันอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากเปนโรงแรมท่ีเนนการพักผอน สําหรับโรงแรมโฟร
ซีซั่นส กรุงเทพฯ มีคูแขงท่ีเปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเปดใหมหรือมีการปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมใหมีมาตรฐาน
สูงข้ึนหลายแหง การแขงขันจึงมีสูงข้ึน ลูกคากลุมเปาหมายหลักไดแกลูกคากลุมบริษัทและนักธุรกิจซึ่งโรงแรม 
โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบคูแขงในดานการใหบริการท่ีเปนเลิศ การบํารุงรักษาสถานท่ีและ
เครื่องใชตางๆใหมีความหรูหรา นอกจากน้ียังไดเปรียบในดานท่ีต้ังของโรงแรม ตลอดจนมีการใชผูบริหาร
โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในระดับสากลเขามาบริหารโรงแรม) 

• ในเขตพัทยา: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีประมาณ 5-6 ราย ถึงแมระดับการ
แขงขันของธุรกิจโรงแรมโดยรวมในพัทยามีการแขงขันคอนขางสูง แตโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา จัดเปนผูนําตลาดโรงแรมระดับช้ันนําซ่ึงเปนโรงแรมเพียงแหงเดียวท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมี
เครือขายสากลในพัทยา  

• ในเขตหัวหิน: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีประมาณ 6-7 ราย โรงแรมหัวหิน 
แมริออท รีซอรท แอนด สปา   เปนโรงแรมระดับช้ันนําจากการเปลี่ยนมาใชเครื่องหมายการคา “แมริออท” ทํา
ใหจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากลในหัวหินในปจจุบัน ซึ่งเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ขณะท่ี
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน จัดอยูในโรงแรมชั้นนําประเภทท่ีมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว
และเปนโรงแรมท่ีเนนกลุมลูกคาระดับบนของหัวหินเทาน้ัน 

• ในเขตภูเก็ต: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 4 ราย   โรงแรม เจดับ บลิว 
แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมชั้นนําแหงใหมในรอบ 10 ปท่ีผานมาในจังหวัดภูเก็ต ท่ีจัดอยู
ในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากล ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดภูเก็ต   

• ในเขตเชียงใหม: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีเพียง 1 ราย เนื่องจากโรงแรม
โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมช้ันนําท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับ High-end  

• ในเขตเชียงราย : จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีประมาณ 2 ราย   โรงแรมอนัน 
ตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล และโรงแรมโฟร ซีซั่นส เตนทแคมป เปนโรงแรมช้ันนําแหง
ใหม ท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเอกลักษของตนเอง ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดเชียงราย     

 
การตลาด     

บริษัทฯ มีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคา 
และโรงแรมในเครือไวท่ีสวนกลางเพื่อจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization)  
ซึ่งเปนการกระจายขอมูลท่ีมีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วข้ึน 
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กลยุทธทางการตลาด   
บริษัทฯ มีกลยุทธการตลาดและการขาย ดังน้ี 
1. เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับ

บริษัทนําเท่ียว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร 
เปนตน  เพื่อเพ่ิมจํานวนลูกคา           

2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดท่ียังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก เชน  ลาตินอเมริกา       
แอฟริกาใต และยุโรปตะวันออก เปนตน      

3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก    
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญให 
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ 

ซึ่งจะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง          
6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน ฮองกง 

สิงคโปร ญ่ีปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน        
7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆ ของโรงแรมใหลูกคาทราบอยู

ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเอง  
8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มข้ึน         
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การบริหารงานภายใต
เครื่องหมายทางการคา และการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยท่ีใชในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหาร
โรงแรมดังน้ี      
1. ความสามารถในการบริหาร                   

 หากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ สามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมก็จะพิจารณาบริหารงานโดยบริษัทฯ หรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเนจเมนท จํากัด 
(“RGHM”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนรอยละ 100   

2.  ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม             
  บริษัทฯ จะพิจารณาบริหารงานภายใตเครื่องหมายการคาเม่ือเห็นวาโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทน เพิ่มข้ึนมี
มากกวาตนทุนท่ี 

3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน       
      
 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพื้นท่ี บริษัทฯ อาจหาผูรวมทุนซึ่งมี
ประสบการณ ช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการน้ันๆ เขามาชวยบริหาร              
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 บริษัทฯ มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี้  

วิธีการบริหารงาน  รายช่ือโรงแรม    คาใชจายการบริหาร   
บริหารงานดวยตนเองโดยบริษัท
ฯ  หรือ  RGHM ภายใต
เครื่องหมายการคาของตนเอง  
“อนันตรา”  “รอยัลการเดน รี
ซอรท” และ “โบดูฮูรา มัลดีฟส”  
 

1. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัว
หิน  

2. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
โกลเดน ไทรแองเกิ้ล  

3. อนันตรา รีสอรท แอนด สปา  สมุย   
4. ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร ไฮ

ฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รี
ซอรท  

5. โบดูฮูรา มัลดีฟส   
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
ชําระใหแกบริษัทฯ หรือ RGHM 
การบริหารงานโรงแรมของ
บริษัทฯท่ีบริหารเองดังท่ีกลาวมา
ข า ง ต นนั้ น อ ยู ภ า ย ใ ต สั ญญ า
บ ริ ห า ร ง า น โ ร ง แ ร ม ( ต า ม
รายละเอียดในหัวขอ  5.3 สรุป
สัญญาสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย) 

บริหารงานดวยตนเองภายใต
เครื่องหมายการคา“แมริออท” 
(Franchise) 
(ทําใหโรงแรมเปนสากลข้ึนและ
สามารถใช ศูนย ก า ร รับจอง
หองพักของกลุมแมริออทได) 
 

1. พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา  
เอ รอยัลการเดน รีซอรท    

2. หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา  เอ รอยัลการเดนรีซอรท      

3. กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
ชําระใหแกบริษัทฯ หรือ RGHM 
การบริหารงานโรงแรมของ
บริษัทฯท่ีบริหารเองดังท่ีกลาวมา
ข า ง ต นนั้ น อ ยู ภ า ย ใ ต สั ญญ า
บ ริ ห า ร ง า น โ ร ง แ ร ม ( ต า ม
รายละเอียดในหัวขอ  5.3 สรุป
สัญญาสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย) 

บริ ห า ร ง านโดยโฟร ซี ซั่ นส 
ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซี
ซั่นส” และบริหารงานโดย
กลุมแมริออทโฮเทล  ภายใต
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค า  “เ จ
ดับบลิวแมริออท”  
 

1. โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม  
2. โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ   
3.  โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย  
4. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 

แอนด สปา  
 
 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและ
รอยละคงท่ีหลังหักคาใชจายจาก
การดําเนินงานโดยแตละโรงแรม
จายใหแกกลุมโฟรซีซั่นส หรือแม
ริออท อินเตอรเนช่ันแนล  การ
บริหารงานโรงแรมดังท่ีกลาวมา
ข า ง ต นนั้ น อ ยู ภ า ย ใ ต สั ญญ า
บ ริ ห า ร ง า น โ ร ง แ ร ม ( ต า ม
รายละเอียดในหัวขอ  5.3 สรุป
สัญญาสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย) 
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กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  
1. นักทองเท่ียวเพื่อการพักผอน 
2. นักธุรกิจ  
3. กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน 
4. กลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผาน  
ท้ังน้ีสัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามท่ีต้ังและนโยบายของแตละโรงแรม  
 
นโยบายดานราคา  

ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน     ต้ังแต
เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนลูกคาจาก
ตางประเทศจะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึง
ผลกระทบของฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน และการปรับราคายัง
ตองพิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงท่ีมิใชฤดูการ
ทองเท่ียวหรือมีนักทองเท่ียวไมมากโรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชนการลดราคาในชวงพิเศษ เสนอ 
โปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพ่ิม รวมสงเสริมการขายกับ
บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 
บริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญคือ 
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  
2. มีการใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม  
3. มีโรงแรมในเครือ ซึ่งต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักท่ีทันสมัยและ

รวดเร็ว  
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท และโฟรซี

ซันส   
 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ  
1.  การขายโดยเจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯคิดเปนรอยละ 46 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด เจาหนาท่ี

ฝายขายของบริษัทฯจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัดประชุมและสัมมนาท้ังภายใน
และตางประเทศ  

2.   ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเท่ียว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 41 ของรายได
ท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนาย
หองพักใหกับบริษัทฯ โดย Tour/Travel Agent ของบริษัทฯ จะมีอยู ท้ังในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองหองพักและขายต๋ัวเครื่องบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายต๋ัวเครื่องบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย  
คุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเท่ียว ท่ีโรงแรมเสนอราคาหองพักพิเศษเพ่ือจําหนาย ไดแก  
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1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง   
2. มีประวัติและชื่อเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง  

3. อื่นๆ คิดเปนรอยละ 11 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด ไดแก (1) การ Walk In ของกลุม
นักทองเท่ียวท่ัวไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไปซึ่งรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชน
ตางๆ เพ่ือนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม ท้ังน้ี (1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม โดยลูกคา Walk in คือลูกคาท่ีไมได
จองหองพักมากอน ท้ังน้ีหากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทฯจะไมนับลูกคาน้ันเปนลูกคาประเภท Walk 
in 

 
ลักษณะของลูกคา  
ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี  
1. กลุมลูกคาท่ีจองผานบริษัททองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศเปนท่ีรับจองหองพักจากลูกคา แลวบริษัท

ทองเท่ียวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษัททองเท่ียวจะมีปริมาณสูงและถือเปน
ลูกคากลุมใหญของบริษัทฯ  

2. กลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง  
3.  กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา 

ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกิดรายไดอื่น ๆ นอกเหนือจากหองพัก  
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางบริษัททองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ จึงมี

ความหลากหลาย และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญท่ีแนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศท่ีเปน
บริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ท่ีมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ มีการมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ และจาก
โครงการไทยเท่ียวไทยของรัฐบาลสงผลใหกลุมลูกคาภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน   

 
  สัดสวนของลูกคาท่ีเขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังน้ี   

หนวย : รอยละ 
ทวีป / 
ประเทศ 

พัทยา หัวหิน อนันตรา กรุงเทพฯ โฟรซีซั่นส ฮาเบอรวิว เชียงราย ภูเก็ต สมยุ เชียงใหม เต็นท
แคมป 

โบดูฮูรา 
มัลดีฟส 

อนันตรา 
มัลดีฟส 

อเมริกา 23 2 1 12 19 2 15 24 4 31 50   
เอเชีย 32 6 7 35 40 53 7 37 20 23 12  34 
ยุโรป 23 74 72 43 10 39 53 26 49 26 18 100 49 
ออสเตร
เลีย 

4 3 1 3 3 1 4 5 5 3 3  3 

ประเทศ
ไทย 

9 11 15 3 4 1 17 7 13 10 10  5 

อื่นๆ 9 4 4 4 24 4 4 1 9 7 7  9 
รวม 100 100 100 100 100 100.0% 100 100 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
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พัทยา หมายถึง โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
หัวหิน หมายถึง โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
อนันตรา หมายถึง โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 
กรุงเทพฯ หมายถึง โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โฟรซีซั่นส หมายถึง โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ 
ฮาเบอรวิว หมายถึง โรงแรมฮารเบอรวิว และออฟฟศทาวเวอร เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
เชียงราย หมายถึง โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล 
ภูเก็ต หมายถึง โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
สมุย หมายถึง โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย 
เชียงใหม หมายถึง โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม 
เต็นทแคมป หมายถึง โรงแรมโฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย 

โบดูฮูรา มัลดีฟส  หมายถึง โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส 

อนันตรา มัลดีฟส หมายถึง โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส 
 

2. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 
จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปท่ีผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําใหพื้นท่ีคาปลีก

ในกรุงเทพฯ มีเพ่ิมข้ึน การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเท่ียวจึงยังคงเปนชองทางในการขยายตัวท่ี
ผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปท่ีผานมา ซึ่งแหลงทองเท่ียวท่ีใกลกรุงเทพฯและมีศักยภาพมากท่ีสุดคือพัทยา  
อีกท้ังสนามบินสุวรรณภูมิท่ีเปดดําเนินการในปลายป 2549  ทําใหทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา ยังคง
เปนไปอยางตอเนื่อง ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการท่ีจัดอยูในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคา
เปาหมายท่ีแตกตางกันไป เชนธุรกิจ Factory Outlet และ Discount Store เชน บ๊ิกซี โลตัส และ คารฟูร และ
ศูนยการคาประเภท IT Mall จะมีเปาหมายกลุมลูกคาทองถิ่นและนักทองเท่ียวในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกัน ในขณะท่ี
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา จะมีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือนักทองเท่ียวและลูกคาท่ีเขาพักโรงแรม 
นอกจากน้ีทําเลท่ีต้ังก็เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปท่ีผานมาและในปนี้มีการพัฒนาพื้นท่ีเพ่ือ
สรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากข้ึน ท้ังน้ีการแขงขันดังกลาวมีผลกระทบตอ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เนื่องจากศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ต้ังอยูในทําเลท่ีดี โดยเม่ือ
เปรียบเทียบคาเชาพ้ืนท่ีของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยาแลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกตได
จากอัตราการเชาพ้ืนท่ีท่ีมีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 97 

ตลอดปท่ีผานมา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ไดมีการปรับตัวเพื่อใหมีความแตกตาง (Differentiate) 
จากคูแขง โดยปรับเปลี่ยนรานคาเพ่ิมรานคาแฟช่ันแบรนดช้ันนําตางๆ พรอมท้ังรูปแบบของการนําเสนอสินคาและ
บริการในสวนของการใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage) สินคาประเภทไลฟสไตล (lift style) 
เพื่อใหทางศูนยรองรับความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางแทจริง  
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3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ  
กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียงโดยเนนท่ี

กลุมครอบครัว และนักทองเท่ียวท่ีเขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ มีรานคาหลาย
ประเภท ไมวาจะเปนรานอาหาร อาทิ เดอะ พิซซา,  สเวนเซน, ซิซเลอร, เอส แอนด พี, รานขายของตกแตงบาน, ราน
เสริมความงาม, รานหนังสือ, รานขายเทป ซีดีและวีดีโอ, โรงเรียนเสริมทักษะ, รานคาแฟช่ัน และรานคาอื่น ๆ อีก
หลากหลาย ท้ังน้ีเพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

เนื่องจากป 2548 ท่ีผานมา มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรนุแรง ทําใหธุรกิจ
คาปลีกตองปรับตัวกันอยางมาก ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตท่ีตองแขงขันอยางรุนแรง
นั้น แตเนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบ
นอก จึงหนีไมพนท่ีจะตองแขงขันกันมากข้ึน ดังน้ัน รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ  ซึ่งเปน Community Mall นั้น 
จะตองตอกย้ําความเปนศูนยการคาใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลกูคาได
อยางแทจริง 

นอกจากน้ีในป 2548-2549 ไดปรับปรุงศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ท้ังในสวนของสถาปตยกรรม
, สิ่งอํานวยความสะดวกและการเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีรานคาจนเสร็จสมบูรณ ซึ่งทําใหมีรานคาเปดใหมหลากหลาย ทํา
ใหมีสินคาและบริการตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซื้อสินคาและใชบริการเพ่ิมข้ึนมาก 

 
4. ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

บริษัทเอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัทเอ็ม สปา 
เวนเจอร จํากัด (เดิมช่ือบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพ่ือสุขภาพ 
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมาย
คือลูกคาท่ีเขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาท่ีเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพ่ือสุขภาพ 
โดยเฉพาะธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แต
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และปจจุบันมีสาขาท้ังหมด 13 แหงท่ัวประเทศ และอีก 9 แหง
ในตางประเทศ คูแขงท่ีอาจจัดระดับเพ่ือการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการ
ภายใตกลุมเจาของเดียวกัน มีสาขาท้ังหมด 31 แหง (2) ดุสิต เทวารันย สปา ซึ่งมีท้ังหมด 4 สาขา (3)  Centara Spa ซึ่ง
มีสาขา 14 แหง โดยจะต้ังอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึ่งมีสาขา 4 
แหงในประเทศไทย และ 9 แหงในตางประเทศ โดยจะต้ังอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Evason และ Soneva 
 
5. ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย  
        ป 2549 นับเปนปท่ียอดเยี่ยมของธุรกิจอาหาร โดยมีการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 11  สวนทางกับการเจริญเติบโต
ของรายไดประชาชาติ   นับต้ังแตป 2547 เปนปแหงประวัติการณท่ีรายไดของรานอาหารแบบมีสาขาโดยเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 10-12  ในธุรกิจอาหารทุกๆ ประเภท ท้ังน้ีเนื่องมาจากความหวาดกลัวโรคไขหวดันก ทําให
ผูบริโภคหันมาบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพสูงและรานอาหารสาขาท่ีมีเครือขาย ในป 2549 บริษัทฯ มีการเติบโตของ
ยอดขายจากรานสาขาเกาเม่ือเทียบกับป 2548 (Comparative growth)โดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 9  ท้ังน้ียังไม
รวมการเติบโตของรายไดท่ีเกิดจากการเปดสาขาใหมในป  2549  
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นับต้ังแตไตรมาสท่ีสองของป 2548 การเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามันและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลด
ตํ่าลงไดลดทอนความม่ันใจของผูบริโภคในทุก ๆ ชวงรายได ทําใหผูบริโภคหันมาใหความสนใจในเรื่องราคาของ
สินคามากข้ึน คูแขงในธุรกิจตางพยายามตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกคา ผูประกอบการ
รานอาหารจานดวนเริ่มเผชิญกับความทาทายภายใตการนําเสนอสินคาและรายการสงเสริมการขายเพื่อตอบสนอง
ความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ี 
 ในป 2549 เปนปท่ีธุรกิจอาหารวางเติบโตอยางมาก ท้ังในประเภทไอศครีม กาแฟ และโดนัท รานอาหาร
ภายใตเครื่องหมายการคาสเวนเซนส และไอศรีมแดรีควีนตางมีรายไดสูงข้ึนรอยละ 21  และรอยละ 14  ตามลําดับ 
แตสวนแบงตลาดอาหารในประเภทของอาหารจานดวนท่ีทําจากไก ลดลงจากรอยละ 34 เหลือรอยละ 33  เนื่องจาก
ผลกระทบจากโรคไขหวัดนกท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตป 2547 ในขณะท่ีพิซซาสามารถรักษาตําแหนงผูนําตลาด
ตําแหนงท่ีสอง ดวยสวนแบงทางการตลาดรอยละ 20   

ในป 2550 บริษัทฯ คาดวาการเติบโตของธุรกิจอาหารจะอยูระหวางรอยละ 8-10   ซึ่งจะต่ํากวาการเติบโต
ในป 2549 เล็กนอย และคาดวาการเติบโตของยอดขายจากรานสาขาเดิมจะอยูในระดับเดียวกับป 2549 ในขณะท่ีการ
เพิ่มจํานวนรานสาขาอาจไมมากเทา ผูผลิตและจําหนายอาหารขนาดใหญจะเผชิญกับความทาทายจากความตองการ
ของผูบริโภคที่ระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน โดยคาดวาไอศครีมพรีเมี่ยม ตลอดจน พิซซาพรีเมี่ยมจะประสบ
ความสําเร็จในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมเทาน้ัน อยางไรก็ตาม กลุมผูบริโภคดังกลาวก็เปนกลุมท่ีกําลังขยายตัว
เนื่องจากการมีรายไดมากข้ึนและแนวคิดการใชชีวิตท่ีหรูหราข้ึน  
 

ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย 
รายได : พันบาท 2547 2548 2549 (ประมาณการ) 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

พิซซา 3,305,640 19.6 3,704,771 19.7 4,268,627 19.9 

ไก 5,701,130 33.8 6,187,660 33.0 6,993,663 32.6 

แฮมเบอรเกอร 2,518,910 14.9 2,692,022 14.3 2,833,615 13.2 

ไอศครีม 1,866,147 11.1 2,243,942 12.0 2,784,037 13.0 

อื่นๆ(รวมซิซซเลอร) 3,489,783 20.7 3,945,822 21.0 4,592,500 21.4 

ตลาดรวม 16,881,610 100.0 18,774,217 100.0 21,472,442 100.0 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 5,094,400 30.2 5,842,977 31.1 7,110,739 33.1 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชยและประมาณธุรกิจ 
หมายเหตุ:  รายไดของบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) รวมรายไดของแฟรนไชส 
 
สภาพการแขงขันและคูแขง 
สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรมอาหารบริการดวนแยกตามประเภทอาหาร มีดังน้ี 
1. พิซซา  

• ตลาดรวมของพิซซา มีมูลคากวา 3,700 ลานบาท โดย เดอะ พิซซา คอมปะนี มีสวนแบงตลาดรอยละ 70  
และมีอัตราการเติบโตรอยละ 5-10 ในป 2550 คาดวาตลาดโดยรวมจะมีอัตราการเติบโตใกลเคียงกับป 2549 
คือรอยละ 5-10 
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• ปจจุบันผูบริโภครับประทานพิซซาโดยเฉลี่ย 2 เดือนตอครั้ง ซึง่เปนกลุมครอบครัว และกลุมวัยรุน 

• แนวโนมตลาดในอนาคตจะเนนเรื่องนวัตกรรมใหม และการคนควาวิจัยเมนูใหมๆ ควบคูกับการทํา
โปรโมช่ันอยางตอเนื่อง เพือ่เพ่ิมความถี่ในการรับประทานพิซซาของผูบริโภค และทําใหผูท่ีไมทานพิซซา
หันมารับประทานพิซซามากข้ึน โดยคาใชจายสวนใหญ จะใชในเรื่องของโฆษณาทางโทรทัศน 

• ในสวนของแฟรนไชส อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชสอาหารสูงถึง 3 เทาตัวเม่ือเทียบกับป 
2544 มาถึงป 2549  

• ปจจุบัน เดอะ พิซซา คอมปะนี มีจํานวนสาขาในประเทศท้ังส้ิน 168 สาขา (เปนเจาของเองจํานวน 135 
สาขา และขายแฟรนไชสจํานวน 33 สาขา) และพิซซา ฮัท มีจํานวน 75 สาขา  

 
2. แฮมเบอรเกอร 

• ปจจุบัน ธุรกิจอาหารจานดวนมีมูลคารวม 18,000 ลานบาท อาหารจานดวนประเภทเบอรเกอรมีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีประมาณ 2,800 ลานบาท โดยแมคโดนัลดมีสวนแบงตลาดรอยละ 70 รองลงมาคือเคเอฟซี โดยมี
สวนแบงตลาดรอยละ 24  เบอรเกอร คิงมีสวนแบงตลาดรอยละ 5 คาดวาป 2550 ยอดขายเติบโตรอยละ 23 
- 30  

• ปจจุบัน เบอรเกอร คิง มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 16 สาขา และวางแผนขยายสาขาปละ 3-4 สาขา เพื่อครอบคลุม
ลูกคาเปาหมายหลักท่ีเคยอาศัยอยูในตางประเทศ สวน เค เอฟ ซี มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 121 สาขา และ แมค
โดนัลด มีสาขาจํานวน 105 สาขา  

 
3. ไอศครีมพรีเมี่ยม 

• ปจจุบันตลาดไอศครีมพรีเมี่ยมมีมูลคาเกือบ 2,200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 ของตลาดไอศครีมโดยรวม
ซึ่งมีมูลคาประมาณ 13,000 ลานบาท สเวนเซนสยังคงรักษาตําแหนงผูนําตลาดไอศครีมพรีเมี่ยมไวไดอยาง
ตอเนื่องโดยมีสวนแบงตลาดเชิงมูลคาประมาณรอยละ 80 โดยในป 2549 สเวนเซนสมีอตัราการเติบโตจาก
ป 2548 ถึงกวารอยละ 31  

• ปจจุบัน สเวนเซนส มีสาขาในประเทศท้ังส้ินจํานวน 156 สาขา (เปนเจาของเอง 109 สาขา และขายแฟรน
ไชส 47 สาขา) อีกท้ังยังมีสาขาในตางประเทศอีก 6 สาขา บาสกิ้น รอบบ้ิน มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 55 สาขา 
ฮาเกน ดาส มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 15 สาขา  ไอ เบอรี่ มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 8 สาขา และ เอเต มีสาขาท้ังส้ิน
จํานวน 6 สาขา 

 
4. ซอฟทไอศครีม 

• ภาพรวมสินคาประเภทไลทฟาสฟูดส อาทิ เบเกอรี่ ขนมปง ไอศครีม โดนัท ซึ่งมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกป 
เนื่องจากเปนอาหารท่ีคนสวนใหญนิยมรับประทาน ไมวาเด็กหรือผูใหญ โดยในปนี้สินคาประเภทโดนัทมี
การเติบโตตอเน่ือง ผูบริโภคนิยมรับประทานมากข้ึน โดยตลาดไลทฟาสฟูดส มีอัตราเติบโตประมาณรอย
ละ 4 – 5 ตอป จากมูลคาตลาดรวมเกือบ 2 หมื่นลานบาท 

• ปจจุบัน แดรี่ควีนมีสาขาท้ังส้ินจํานวน 189 สาขา เค เอฟ ซี มีสาขาท้ังส้ินจํานวน 121 สาขา และ แมค
โดนัลด มีสาขาท่ัวประเทศท้ังส้ินจํานวน 105 สาขา   
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5. สเต็ก 

• ใชกลยุทธใหความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบรโิภคอยางตอเนื่อง และคิดคนพัฒนา
เมนูอาหารใหมๆ  ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม 

• ในแงการแขงขัน ซิซซเลอร ไมมีคูแขงตรงในรานอาหารประเภทเดียวกัน แตจะเปนในรูปแบบของการของ
สวนแบงการทานอาหารของผูบริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบาน ท้ังจากรานอาหารสุกี้ 
รานอาหารสากล อิตาลี ญ่ีปุน จีน หรือรานอาหารไทยท่ัวไป  

 
กลยุทธทางการตลาด 
 บริษัทฯ มีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังน้ี 

1. เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มท่ี (100% customer satisfaction) ใชกลยุทธยก
มาตรฐานการบริการ หาทําเลท่ีต้ังราน คุณภาพผลิตภัณฑ  

2. เนนในการใหบริการดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังการพัฒนาสินคาใหมและเมนูอาหารใหมๆ อยาง
ตอเนื่อง 

3. เนนการเปดสาขาในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน 
4. ในสวนของการบริการจัดสงถึงบาน ไดกําหนดใหจัดสงภายในเวลา 30 นาที 
5. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตตาง ๆ 
6. เนนการขยายสาขาดวยระบบแฟรนไชสสําหรับ “The Pizza Company” และ “Swensen’s” ท้ังน้ีรวมถึงการ

ขยายธุรกิจแฟรนไชสในตลาดประเทศไทย และตางประเทศ 
 

นโยบายราคา 
 การต้ังราคาสินคาของบริษัทฯ ไดรับการพิจารณาท้ังจากตนทุนของสินคาและการบริการรวมถึงคูแขงดวย
เนื่องจากธุรกิจอาหารจานดวนเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง อยางไรก็ตามราคาของสินคาสําหรับรานคาท่ี
บริษัทฯลงทุนเอง และรานคาในระบบแฟรนไชสในประเทศไทยจะมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
 ชองทางการจําหนายแบงได  4 ชองทาง คือ 

1. การรับประทานในราน ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Burger King 
2. การบริการจัดสงถึงบาน(Delivery) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s  ท้ังน้ีในสวนของ “The Pizza 

Company” บริษัทฯ ไดจัดต้ังสาขาเพ่ือใชในการบริการจัดสงถึงบานเพ่ือใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวกรุงเทพ และ
ปริมณฑล รวมท้ังตามตางจังหวัดท่ีบริษัทฯมีสาขาต้ังอยู โดยกําหนดใหมีเวลาต้ังแตการสั่งสินคาจนถึงการ
รับสินคาภายใน 30 นาที 

3. การซ้ือกลับบาน (Take away) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King  
4. การซ้ือจาก Modern Trade Channel อาทิเชน ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ตหรือตามรานสะดวกซ้ือ เฉพาะ

สําหรับ Swensen’s เทาน้ัน 
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ท้ังน้ี ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดย สาขาสวนใหญจะต้ังอยู
ในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน  
กลุมเปาหมาย 
 กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางข้ึนไป ยกเวนสําหรับไอศครีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุม
ลูกคาต้ังแตระดับลางข้ึนไป โดยลูกคาสวนใหญจะเปนท้ัง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน หรือกลุมครอบครัว 
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4. การวิจัยและพัฒนา  

 
ธุรกิจโรงแรม  

ในป 2549 บริษัทฯ ไดลงทุนกอสรางโรงแรมแหงใหม รวมท้ังการขยายจํานวนหองพักท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ท้ังท่ีเปนกิจการท่ีดําเนินการดวยตนเองและการรวมทุน เพื่อรองรับความตองการท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดท่ีจะกลาวตอไปในขอ 6  หัวขอโครงการในอนาคต การขยายการใหบริการหองพัก
โรงแรมจะเนนกลยุทธการกระจายการใหบริการในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของไทย ภายใตเครื่องหมายการคาช้ันนํา
ระดับสากล ซึ่งเครื่องหมายการคาหลัก ๆ คือ กลุมโรงแรมภายใตการบริหารของโฟรซีซั่นและแมริออท รวมท้ังกลุม
โรงแรมภายใตการบริหารของบริษัทเอง เชน กลุมโรงแรมในเครืออนันตรา  การมีประสบการณบริหารโรงแรมของ
ตนเองมากวา 30 ป รวมกับการเรียนรูการบริหารกลุมโรงแรมช้ันนําระดับโลกทําใหบริษัท ฯ สามารถพัฒนา
เครื่องหมายการคาสูระดับสากล จะเห็นไดวานอกจากการกอสรางโรงแรมและเพ่ิมจํานวนหองพักแลว บริษัทฯ ยัง
แสวงหาโอกาสการลงทุนใหมๆ เพ่ือใหสามารถเพิ่มพูนมูลคาสูงสุดท้ังในแงรายไดและช่ือเสียงใหกับเครื่องหมาย
การคา  บริษัท ฯ ไดรับคัดเลือกและทําสัญญาใหเปนผูบริหาร (Hotel Contract Management) กลุมโรงแรมจํานวน 3 
โรงแรม ภายใตการบริหารจัดการของกลุม “อนันตรา” ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟสซึ่งเปนโรงแรมขนาด 180 หอง
ต้ังอยูแถบเซาท มาเลย อะทอล  ซึ่งแลวเสร็จและไดเปดบริการอยางเปนทางการแลว นอกจากน้ี ยังมีสัญญาการบริหาร
โรงแรม อนันตรา เซมินยัค ซึ่งเปนโรงแรมขนาด 59 หอง ต้ังอยูบนเกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี
กําหนดแลวเสร็จและเริ่มเปดบริการปลายป 2550  และสัญญาการบริหารโรงแรมอนันตรา ฮอยอัน จํานวน 159 หอง ท่ี
ประเทศเวียดนาม กําหนดใหบริการป 2551 และทําสัญญาเปนผูบริหารโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนต อนันตรา ท่ี
ประเทศดูไบ 2 แหง ซึ่งต้ังอยูท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส มีขนาดหองพักจํานวน 265 หอง และ 208 หอง โดยมี
กําหนดเปดบริการพรอมกันในป 2551 นอกจากนี้ยังมีสัญญาการบริหารสําหรับโรงแรมอีกจํานวน 5 แหง ในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส โดยจะเปนการพัฒนาแบรนดควบคูไปกับการบริหารโดยมีจํานวนหองรวมท้ังส้ิน 375 หอง 
และคาดวาจะสามารถเปดบริการไดในปลายป 2551 
 
ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ในดานการขยายสาขาเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัทฯ ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องและเขมขนใน
ทุกแบรนด ท้ังท่ีเปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีจํานวนราน
สาขาท้ังท่ีเปนของตนเองและท่ีเปนแฟรนไชสจํานวนรวม 558 ราน เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 มี
จํานวนรานสาขาท่ีเปนของตนเองและท่ีเปนแฟรนไชสรวม 631 ราน และยังคงมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวนรานสาขา
อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ สําหรับแผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 
2550 บริษัทฯ มีแผนการขยายท้ังในประเทศและตางประเทศผานการลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและรานสาขาท่ี
เปนแฟรนไชสจํานวน 72 ราน 
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การขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชสไดเริ่มมามากกวา 3 ปในกลุมประเทศตะวันออกกลางและบริษัท ฯ มีแผนการ
ขยายแฟรนไชสในประเทศจีนในป 2550    ซึ่งในป 2548 เปนปแรกท่ีบริษัท ฯ ไดเริ่มการลงทุนเพื่อเปดสาขาของ
รานอาหาร เดอะพิซซาและซิซเลอร นอกจากนี้ ยังมีราน LeJazz ซึ่งปจจุบันรวมท้ังส้ิน 33 สาขา โดยทั้งหมดน้ีเปน
รานอาหารในรปูแบบการลงทุนดวยตนเองอยูในกรุงปกกิ่ง บริษัท ฯ มีกลยุทธการขยายแฟรนไชสโดยจะขยายสูหัว
เมืองหลัก ๆ ในประเทศจีนนอกกรุงปกกิ่ง บริษัท ฯ ไดวางเปาหมายการขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชสในตางประเทศ
จํานวน 38 สาขา คิดเปนรอยละ 53 ของการขยายท้ังหมดในป 2550   นอกจากการขยายสาขาของรานอาหารแลว 
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการคิดคนและพัฒนาสูตรอาหารและผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลติภัณฑพิซซา 
และไอศกรีมสเวนเซนส เพื่อสรางความโดดเดนและแตกตางใหกับตัวสินคาและการเปนแบรนดผูนํา รวมท้ังเพ่ือให
ตรงกับความตองการของตลาดมากท่ีสุด บริษัทไดมีการวาจางบรษัิทวิจัยการตลาดเพื่อสํารวจความนิยมและความ
ตองการของผูบริโภคเพ่ือมาใชปรับปรุงสินคาและบริการของตนเองอยางตอเนื่อง 
 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  

การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นท่ีใหเชาท่ีมีอยูเดิมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในพื้นท่ีและแขกท่ีมาพักในโรงแรมใหมากข้ึน โดยการพัฒนาดังกลาว ทําใหบริษัท ฯ สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมจากพื้นท่ีใหเชาและดึงดูดลูกคาในพ้ืนท่ีใหมาบริโภคและใชจายในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมของบริษัท 
อีกดวย ปจจุบัน บริษัท ฯ ยังมองหารูปแบบการใหบริการใหมๆท่ีตรงกับรูปแบบการใหบริการพ้ืนท่ีศูนยการคาของ
บริษัทฯ    ในสวนของธุรกจิอสังหาริมทรัพย ซึ่งในอนาคต ธุรกิจในกลุมนี้จะเริ่มมีบทบาทมากข้ึน เนื่องจากกลยุทธ
การลงทุนแบบ Mixed Use Development โดยการลงทุนดานโรงแรมและธุรกิจคอนโด และเซอรวิสอพารทเมนต ใน
เนื้อท่ีเดียวกัน เพื่อสามารถใชประโยชนในพื้นท่ีและเพ่ือผลตอบแทนเงินลงทุนท่ีสูงสุด ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการเริ่ม
จําหนายโครงการ The Residence ท่ีเกาะสมุย ซึ่งเปนบานพักแบบวิลลา ท่ีมีพื้นท่ีใกลกับโรงแรมโฟรซีซั่นสท่ีเกาะสมุย 
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพโดยการใหบริการสปา ซึ่งเปนการใหบริการดานการเสริมความงาม ออก
กําลังกาย บําบัดความเครียดอยางครบวงจร ภายใตการบริหารงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  บริษัทเอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด และ Arabian Spas 
(Dubai) Limited ปจจุบันเปดดําเนินการในประเทศจํานวน 13 แหงและในตางประเทศ จํานวน 11 แหง และมีเปาหมาย
ท่ีจะเปดดําเนินการเพิ่มไมตํ่ากวา 10 แหงภายในป 2551 โดยการขยายธุรกิจในสวนใหญเปนการใหบริการในรูแบบ
สัญญารับจางบริหารในธุรกิจสปาของโรงแรมในตางประเทศ และเพ่ือเปนการรองรับการขยายตัว บริษัทฯ ไดมีการ
กอต้ังโรงเรยีนสําหรับนักบําบัดสปาในป 2549  และคาดวาจะสามารถขยายจํานวนบุคลากรดานสปาไดเพียงพอกับการ
ขยายตัวของบริษัทฯ ใน 3 – 5 ป  ขางหนา 
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ธุรกิจบันเทิง  
ธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ เปนการใหบริการเสริมเนื่องจากบริษัทฯไดเล็งเห็นวาคาเชาพ้ืนท่ีในปนี้ของศูนยการคา 

รอยลัการเดนท พลาซา พัทยา โดยเฉพาะพื้นท่ีช้ัน 3 – 4 จะสามารถใหผลตอบแทนท่ีดีกวาถาเปนการใหเชากับธุรกิจ
บันเทิง ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังเล็งเห็นผลดีท่ีเกิดกับธุรกิจศูนยการคาและอาหารท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวท่ีนอกเหนือจากกลุมรานคาและอาหารใหเขามาใชบริการ 

  บริษัทฯ ไดใหบริการเครื่องเลนใหมๆ ท่ีนาสนใจ อาทิ โกดังผีสิง (Haunted Adventures) และมหัศจรรยเขา

วงกต (Infinity Maze) โดยอุปกรณบันเทิงดังกลาวเปนการใหบริการภายใตรูปแบบการดําเนินงานของริบลี่ย 

สหรัฐอเมริกา   การปรับปรุงดานวิจัยและพัฒนาในสวนน้ีจะมีการปรับปรุงอยางตอเนือ่งเพื่อใหไดรับความนิยมและ
ไดมาตรฐานเดียวกับตางประเทศ 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
  
5.1  ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 
ธุรกิจโรงแรม  

    มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ
ผูกพัน 

 

วัตถุประสงคการถือครอง บริษัท ขนาดที่ดิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
(ไร) (ลานบาท) 

ณ วันที่  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล 

11 218/2-3 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ 
10 ชั้น  

357.88 340.77 -
(สิ้นสุดป 2561) 

ไมมี- 

บริษัทยอย        
 บจก. หัวหิน วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน สิทธิการเชา 30 ป อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง * 209.33 217.55 -

(สิ้นสุดป 2573) * 
ไมมี- 

 บจก. บานโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู 1 ต.เวียง  สิทธิการเขาทํา
ประโยชน 30 ป  
(สิ้นสุดป 2561) 
 
 

-อาคารโรงแรม 2 ชั้น 2 หลัง มี 
หองพัก 90 หอง 

347.41 
 

326.91 
 
 

164.49 

-
อ.เชียงแสน เชียงราย 
 
499 

 
-หมู 1 ต.เวยีง เตนทแคมป 15 หลัง 

อ.เชียงแสน เชียงราย 

ไมมี- 

 บจก. สมุย รซีอรท แอนด 
สปา 

14 99/9 หาดบอผดุ สมุย เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น  445.58 434.62 -
หองพัก 106 หอง 

ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาดที่ดิน 

(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

วัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2549 

 บจก. หัวหิน รซีอรท  21 107/1 ถนนเพชรเกษม  
หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2555) 

อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชั้น 96.03 83.44 -ไมมี- 

 บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของโรงแรม) 

27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง 
และอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1 
หลัง 

1,206.70 1,118.51 -ไมมี- 

 บมจ. โรงแรมราชดําร ิ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2556) และมี
สิทธิตออายุไดอีก 2 ครั้ง 
ครั้งละ 15 ป 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 1 หลัง 8 
ชั้น 1 หลัง และ 9 ชั้น 1 หลัง  

1,595.97 1,660.47 -ไมมี- 

 บจก. แมริม  เทอเรซ  รี
ซอรท  

37 อําเภอแมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชั้น 1 หลัง 
และอาคาร 2 ชั้น 17 หลัง 

492.46 465.69 -ไมมี- 

 บจก. รอยัล การเดน  
ดีเวลลอปเมนท  

37 หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ชั้น 8 หลัง 
และอาคาร 1 ชั้น 3 หลัง 

1,350.62 1,362.11 533 
ลานบาท 

         
หมายเหตุ     * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรพัย
ไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของของบริษัทหัวหิน วิลเลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 
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ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดืม่  
    มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 

 

วัตถุประสงคการถือครอง บริษัท ขนาด
ที่ดิน 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

(ไร) 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  

3,188 ตร.
ม. 

ชั้น 15 – 17 อาคารเบอรลี่ยุค
เกอร คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเชา 30 ป  เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน* 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 35 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
135 สาขา 
 

(สิ้นสุดป 2567) 
 
สิทธิการเชา 3-30 ป 

 
 
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม* 
“ The Pizza Company ” 

136.26 
 
 

226.68 
 
 

382.98 
 
 
 
 

134.24 
 
 

215.35 
 
 

411.73 
 
 
 

 

-ไมมี- 
 
 

-ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

วัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2549 

 บจก. สเวนเซนส(ไทย) - สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 17 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
109 สาขา 

สิทธิการเชา 3-28 ป จําหนายไอศกรมีพรีเมี่ยม* 
“ Swensen’s ” 

64.61 
 
 

120.28 

81.10 
 
 

123.73 

-ไมมี- 

 บจก. เอส.แอล.อาร.ที - สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน  6 สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
30  สาขา 

สิทธิการเชา 3-22 ป ใหบริการภัตตาคารสเต็ก ซีฟูด
และสลัด * 
“ Sizzler ” 

67.59 
 
 

163.79 

60.99 
 
 

208.45 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ดคีิว  - สิทธิการเชารานอาหาร
จํานวน 5   สาขา 
 

สิทธิการเชา 1-5 ป คิออสจําหนายไอศกรีม 
ประเภทซอฟทเซิรฟ 
“ Dairy Queen ” 

2.46 1.59 -ไมมี- 
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บริษัท 

 
ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

 
ที่ตั้ง 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 

วัตถุประสงคการถือครอง 
มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระ

ผูกพัน 
(ลานบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2549 

 บจก. เบอรเกอร ประเทศไทย - สิทธิการเชารานอาหาร
จํานวน 4  สาขา 
 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
รานอาหารหลายแหง จํานวน 
12  สาขา 

สิทธิการเชา 12-15 ป จําหนายอาหารประเภท
แฮมเบอรเกอร 
“ Burger King ” 

22.60 
 
 

36.05 

18.46 
 
 

39.90 

-ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร ชีส  29 อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
เนย* 

51.79 49.82 -ไมมี- 

 บจก. ไมเนอร แดรี ่ - อําเภอปากชอง นครราชสีมา เจาของ สรางเปนโรงงานดําเนินกิจการ
ผลิตและจําหนายไอศกรีม* 

35.57 34.25 -ไมมี- 

หมายเหตุ 
* ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 
 
 
 



                  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  
บริษัท ขนาด 

ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2548 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

 บจก. รอยัลการเดน พลาซา  8 218 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุดป 2561) * 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 3 ชั้น 
* 

523.27 473.93 -ไมมี- 

 บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(เฉพาะสวนของพลาซา) 
(บริเวณเดียวกบัโรงแรม) 

27 
 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุดป 2562) 

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น 106.49 99.87 -ไมมี- 

หมายเหตุ      
 * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรพัยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่

เหลืออยูของบรษิัทรอยัลการเดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น 
 ธุรกิจอื่น  

บริษัท ขนาด
ที่ดิน 
(ไร) 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)  ภาระผูกพัน 
(ลานบาท) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2548 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2549 

 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท 
พร็อพเพอรตี้ ฟนส 

72 หาดแหลมใหญ สมุย เปนเจาของ พัฒนาเปนโรงแรม 62.47 62.47 -ไมมี- 
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มูลคาสุทธิทางบัญชี มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย 

ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช
งาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 

31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค.. 49 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค.. 49 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 588.09 613.00 10,26,30,40 486.03 525.19 
สิทธิการเชา 3,071.61 3,065.10 30 1,915.14 1,815.77 
อาคารและอุปกรณประกอบ 7,434.59 7,703.89 15,20,30 4,660.63 4,580.97 
สิ่งปรับปรุงอาคาร 2,183.01 2,773.61 10,15,30 1,103.76 1,472.71 
เครื่องตกแตงติดต้ังและ
อุปกรณสํานักงาน 

3,351.96 3,658.18 5,15 1,096.28 1,140.12 

อุปกรณอื่น 1,450.60 1,458.97 5,10,15 487.29 534.75 
ยานพาหนะ 238.41 183.83 5 68.70 49.45 
เครื่องใชในการดําเนินงาน 301.11 325.42  173.37 194.94 
งานระหวางกอสราง 207.78 97.58  207.79 97.58 

รวม 18,827.16 19,879.58  10,198.99 10,411.48 

บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 เรื่อง
การรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกบัมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหน้ีสินท่ีกําหนดได 
ณ วันท่ีเกิดรายการ อันมีผลทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีมูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 1,952.25 ลานบาท และ 1,835.83 ตามลําดับ  
 
 
5.2  ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังน้ี 
หนวย   ลานบาท 

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน 
ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช

งาน (ป) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 

31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 49 

ตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส 154.68 155.24 1-3 ป 4.86 4.22 

คาลิขสิทธิ์ 88.16 94.72 3-20 ป 18.24 17.65 
คาความนิยม 1,930.73 1,993.85 20-40 ป 1,673.14 1,667.42 
คาความนิยมติดลบ (624.68) (624.68)  (415.64) (381.52) 

รวม 1,548.89 1,619.13  1,280.60 1,307.77 
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6. โครงการในอนาคต (Future Plan)  

 
ธุรกิจโรงแรม 
 โครงการในอนาคตของบริษัทฯ ในธุรกิจโรงแรมจะแบงเปนโครงการท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนเอง จํานวน 3 
โครงการ และเปนโครงการท่ีรับจางบริหารอีกจํานวน 9 โครงการ ประกอบไปดวย โรงแรม, คอนโดมิเนียม และ
เซอรวิส อพารทเมนต 
6.1 โครงการท่ีบริษัทเปนเจาของ 

6.1.1. โครงการไทมแชร หรือภูเก็ต เวเคช่ันคลับ โครงการ 3 จํานวน 144 ยูนิต ซึ่งจะเปนโครงการ
ตอเนื่องจากโครงการ 1 และ 2 ของโครงการแมริออท บีชคลับ ท่ีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนการ
ใหบริการภายใตรูปแบบการแบงปนเวลา (Time Sharing) การกอสรางมีความคืบหนาตาม
กําหนด และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2550 นี้ 

6.1.2. โรงแรมอนันตราพูล วิลลา ภูเก็ต ซึ่งจะเปนโรงแรมระดับหาดาว และอยูในบริเวณใกลกับ
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต และโครงการไทมแชรโครงการ 1 และโครงการ 2           
โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต จะเปนหองพักแบบพูล วิลลา จํานวน 83 หอง คาดวาจะสามารถเปด
ดําเนินการไดในป 2551 

6.1.3. โครงการราชดําริเรสซิเดนท ซึ่งจะเปนโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ต้ังอยูบนถนนราชดําริ โดยมี
แผนการกอสราง 3 ป ประกอบไปดวยจํานวนหองพักในรูปแบบโรงแรม 228 หอง และจํานวน
หองพักแบบคอนโดมิเนียมและเซอรวิสอพารทเมนตจํานวน 76 ยูนิต คาดวาจะสามารถเปด
ใหบริการไดปลายป 2552 

6.1.4. โรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม บริษัทฯ มีโครงการสวนตอขยายหองพัก จํานวน 10 หอง ซึ่งเปน
หองพักแบบพูล วิลลา ท้ังหมด คาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551 

6.2 นอกจากโครงการท่ีบริษัทเปนเจาของแลว บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการเพ่ิมมูลคาสูงสุด
ใหกับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยการใชแบรนดหลักในการขยายธุรกิจในดานน้ี โดยในปท่ีผานมา บริษัทไดรับ
เลือกใหเขาบริหารโรงแรมท่ีบริษัทไดรวมลงทุนซึ่งประกอบไปดวย โรงแรมฮาเบอรวิว ในประเทศเวียดนาม 
โรงแรมโบดูฮูรา  โรงแรมอนันตรา และโรงแรมนาราดู ในประเทศมัลดีฟส ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีดี ท่ีทํา
ใหบริษัทไดรับความไววางใจในการทําสัญญาเพ่ือเขาบริหารโรงแรมในตางประเทศอีกวา 9 สัญญา ดังน้ี 

6.2.1. โรงแรมอนันตรา เซมินยัค บาหลี ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปดวยหองพักแบบสวีท 
จํานวน 59 หอง ปจจุบันเริ่มดําเนินการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จปลายป 2550 

6.2.2. โรงแรมอนันตรา ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ประกอบดวยหองพัก จํานวน 59 หอง คาดวาจะ
แลวเสร็จปลายป 2551 

6.2.3. โครงการอนันตรา ดูไบ ต้ังอยูท่ีอาคารจูเมยรา เลค และอาคารปาลม จู เมยรา ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซึ่งโครงการแรกจะประกอบไปดวย โรงแรมจํานวน 265 หองและเซอรวิส 
อพารทเมนต จํานวน 208 หอง และโครงการท่ี 2 ประกอบไปดวยหองพักโรงแรมจํานวน 243 
หอง และเซอรวิสอาพรทเมนตจํานวน 132 หอง คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จ ภายในป 2551 
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6.2.4. โครงการพัฒนาโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวอีก 5 โรงแรมท่ีดูไบ บริษัทฯ ไดทําสัญญาเพ่ือท่ีจะเขา
บริหารโรงแรมอีกจํานวน 5 แหง ท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยจะประกอบไปดวย
หองพักโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนตรวมท้ังส้ินจํานวน 578 หอง คาวาสามารถเปด
ใหบริการไดในป 2552 

 
ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษัทฯ มีความไดเปรียบคูแขงขันอยางมีนัยสําคัญโดยการมีสินคาหลาย
ประเภท (Multi Brands) และเปนสินคาท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ พิซซาและไอศครีม ทําใหมีสวนแบง
ตลาดขนาดใหญในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ใชเปนจุดแข็งและสรางโอกาสทางธุรกิจตอไปในอนาคต 

ในดานการขยายสาขาเพื่อเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคา บริษัทฯ ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เขมขนในทุกแบรนด ท้ังท่ีเปนการลงทุนดวยตนเองและการขายแฟรนไชส โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัท
ฯ มีจํานวนรานสาขาท้ังท่ีเปนของตนเองและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวนรวม 631 ราน เปรียบเทียบกับ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวนรานสาขาท่ีเปนของตนเองและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสรวม 558 ราน และ
ยังคงมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวนรานสาขาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายสาขาออกไปยังตางประเทศ 
โดยแผนการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในป 2550 บริษัทฯ มีแผนการขยายท้ังในประเทศและตางประเทศผาน
การลงทุนท้ังในสวนท่ีเปนเจาของและรานสาขาท่ีเปนแฟรนไชสจํานวน 72 ราน โดยแบงเปนรานท่ีลงทุนโดย
ตนเองจํานวน 34 สาขา และการขายแฟรนไชสจํานวน 38 สาขา 

นอกจากการขยายสาขาของรานอาหารแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการคิดคนและพัฒนาสูตรอาหาร
และผลิตภัณฑใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑพิซซา และไอศกรีม ในปนี้ บริษัท ฯ ยังจะนําเสนอผลิตภัณฑ
ไอศครีมชนิดใหมภายใตแบรนดสเวนเซนสและแดรี่ควีน เพื่อสรางความโดดเดนและแตกตางใหกับตัวสินคา
และการเปนแบรนดผูนํา รวมท้ังเพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดมากท่ีสุด 
 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย  

การเติบโตของกลุมธุรกิจใหเชาศูนยการคาจะเปนการเนนการพัฒนาพื้นท่ีใหเชาท่ีมีอยูเดิมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในพื้นท่ีใหมากข้ึน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังมองหาพ้ืนท่ีใหมๆท่ีตรงกับรูปแบบ
การใหบริการพ้ืนท่ีศูนยการคาของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาท่ีดินในบริเวณท่ีต้ังโรงแรมเจดับบลิว 
แมริออท ภูเก็ต และโครงการไทมแชร  1 และ 2  สําหรับธุรกิจศูนยการคาแหงใหม ซึ่งจะสามารถรองรับรานคา
จํานวน 20 ราน ประกอบไปดวยรานอาหาร รานขายของท่ีระลึกตาง ๆ คาดวาจะแลวเสร็จในปลายปนี้ 
 
ธุรกิจใหบริการเพ่ือสุขภาพ 

นับต้ังแตป 2542 ท่ีบริษัทฯ ไดเริ่มทําธุรกิจรวมกับมันดาราสปา ปจจุบันธุรกิจศูนยบริการเพื่อสุขภาพได
ขยายตัวจนกลายเปนผูนําภาคธุรกิจ ในป 2549 บริษัท ฯ ไดประสบความสําเร็จในการขยายจํานวนสาขาใน
ประเทศไทย 13 สาขา และตางประเทศจํานวน 9 สาขา  คาดวาภายในป 2550 - 2551  บริษัทฯ จะสามารถขยาย
ธุรกิจสปา เพิ่มข้ึนอีกไมตํ่ากวา 10 สาขาซ่ึงจะเปนสาขาในโรงแรมตางประเทศ อาทิ จีน ตะวันออกกลาง มัลดีฟส 
และแอฟริกา การเติบโตของธุรกิจสปา โดยเฉพาะการใหบริการภายใตช่ือมันดาราสปา ซึ่งเปนท่ีรูจักดีท่ัวโลก 
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ธุรกิจบันเทิง  

บริษัทฯ ไมไดมีการขยายพ้ืนท่ีและการใหบริการในสวนของธุรกิจบันเทิงในป 2550 แตจะมีการปรับปรุงใน
สวนของเครื่องเลนบางสวน นอกจากน้ีจะเปนการจัดกิจกรรมเสริมรวมกับพิพิธภัณฑริบรินส ยกตัวอยางเชน การ
จัดอันดับกินเนสบุคส โดยการจับเวลาผูทาชิงในการจูบงูจงอางในปท่ีผานมา เปนตน การขยายตัวของธุรกิจใน
กลุมน้ีในอนาคตก็ข้ึนอยูกับการตอบรับของผูบริโภค คุณภาพ และมาตรฐานของเครื่องเลนภายใตรูปแบบของ
การดําเนินงานของริบลี่ย ประเทศสหรัฐอเมริกา 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย  

 
 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสูงกวา 
รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน  

(1) หลักทรัพยของบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,376.59 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,313.07 ลานหุน 

และหุนบุริมสิทธิ 63.52 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 2,958.10 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,894.58 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 63.52 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

  หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ  
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ใหมีบุริมสิทธิดังน้ี 
1.  บุริมสิทธิในการแบงผลกําไรในรูปของเงินปนผลเปนดังน้ี 

(ก) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผล อันเปนสวนแบงผลกําไรของบริษัทฯกอนผูถือหุนสามัญในอัตราคงท่ีตลอด
อายุของหุนบุริมสิทธิรอยละ 3.75 ของราคาเสนอขายตอหุน ท่ีกําหนดโดยบริษัทในการเสนอขายหุนบุริมสิทธิ
ดังกลาวใหแกผูลงทุนในแตละคราว 

(ข) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะในปท่ีบริษัทฯไดมีการประกาศจายเงินปนผลเทาน้ันและใหมี
สิทธิไดรับเงินปนผลสะสมสําหรับปท่ีบริษัทฯไมไดประกาศจายเงินปนผลและ/หรือในสวนของเงินปนผลท่ีไม
สามารถจายไดเต็มตามอัตราท่ีกําหนดใน (ก) 

(ค)  เงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธินั้นจะจายในอัตราท่ีกําหนดไวใน (ก) เทาน้ัน และจะไมมีการจายเงินปน
ผลเพิ่มเติมอีกสําหรับผูถือหุนบุริมสิทธินั้นๆ 

2.  บุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีออกหุนบุริมสิทธิ โดยหุนบุริมสิทธิจะเริ่มแปลงเปน
หุนสามัญไดภายหลังจากวันครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับจากวันท่ีออกหุนบุริมสิทธิ เมื่อครบกําหนดเวลาแปลง
สภาพเปนหุนสามัญดังกลาวแลว ใหบุริมสิทธิดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลงทันที โดยใหมีสิทธิอยางเดียวกับหุนสามัญ 
และใหแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ใหกระทําไดโดยผูถือหุนบุริมสิทธิยื่น
คําขอแปลงหุนตอบริษัทฯ หรือนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ พรอมกับการสงมอบใบหุนคืนใหแกบริษัทฯตามเวลาท่ี
บริษัทฯกําหนด โดยหุนบุริมสิทธิ 1 หุนมีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ปจจุบันมีผูถือหุนบุริมสิทธิ 2 ราย ไดแก บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ออกหุนเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 แปลงสภาพ
เปนหุนสามัญไดต้ังแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2550 สิ้นสุดวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 และบมจ. ธนาคารไทยพาณิชยออกหุน
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2547 แปลงสภาพเปนหุนสามัญไดต้ังแตวันท่ี 21 เมษายน 2551 สิ้นสุดวันท่ี 20 เมษายน 2552 

 
     หลักทรัพยอื่น 

-หุนกู  
 1.     หุนกูระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตน และไมมีผูแทนผูถือหุน
กู มูลคา 1,700 ลานบาท อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอน วนัท่ี 23 สิงหาคม 2550 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.25             
ณ  31 ธันวาคม  2548  มียอดคงเหลือ 1,168.75 ลานบาท และ ณ  31 ธันวาคม  2549 มียอดคงเหลือ 956.25  ลานบาท    
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 2. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 5 ป ครบกําหนดไถ
ถอนในวันท่ี 8 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบ้ีย 5.25 ตอป ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูไมมีสิทธิในการไถ
ถอนหุนกูกอนครบกําหนด ณ 30  มิถุนายน  2549 มียอดคงเหลอื 1,000  ลานบาท    

3. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 500 ลานบาท อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอน
ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550  อัตราดอกเบ้ีย 4.15 ตอป ตลอดอายุหุนกู        ผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูไมมีสิทธิในการไถ
ถอนหุนกูกอนครบกําหนด  ณ 31 ธันวาคม  2549 มียอดคงเหลอื 500 ลานบาท    

       (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 21) 
4.     หุนกูระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตนและไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

มูลคา 1,100 ลานบาท อายุ 5 ป ออกในเดือนพฤษภาคม 2548 ครบกําหนดไถถอน วันท่ี  6 พฤษภาคม 2553 อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 4.73 ตอป  ณ  31 ธันวาคม  2549  มียอดคงเหลือ 1,100 ลานบาท    

 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
โดยไมคิดมูลคา ตามโครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จัดสรรแลว 5.0 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 14.07522 หุน ราคาการใชสิทธิเทากับราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 กําหนด
สิ้นสุดการใชสิทธิในป 2550 ท้ังน้ีใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 4,237,105   หนวย และคงเหลือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิจํานวน  762,895   หนวย 

2..  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัท     
      ยอย ครั้งท่ี 2  ตามโครงการอายุ 5 ป กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในเดือนมกราคม 2554 จํานวน 123.80 ลาน 
      หนวย จัดสรรแลว 92.67 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1.02232  หุน  
      ราคาการใชสิทธิเทากับราคาสวนลดรอยละ 20 ของราคาเฉลี่ยหุนของบรษัิทฯ 30 วันกอนวันประชุมวิสามัญผู 
      ถือหุน ครั้งท่ี 1/2548 หรือเทากับ 2.915 บาท (หลังการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิจากการออกใบสําคัญ 
      แสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญแกผูถือหุนเดิม ณ เมษายน 2549) โดยบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหออกและเสนอ  
      ขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมือ่วันท่ี 15  
      ธันวาคม 2548 และไดจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงานเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2549 โดยจะเริ่มใชสิทธิได 
      ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ 2549  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
      แลวจํานวน 16,000,000 หนวย และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิจํานวน 76,670,000   หนวย 
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 10 หุนสามัญตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา จํานวน 292,403,987 หนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 6 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 24 เดือนนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
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และตลาดหลักทรัพยเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2549 และไดจัดสรรใหกับผูถือหุนเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2549 โดยจะเริ่มใช
สิทธิไดครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2549  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
แลวจํานวน 33,651,447 หนวย และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิจํานวน 258,752,540  หนวย 

 
(2) ผูถือหุน 

 
รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 (วันปดสมุดทะเบียนลาสุด) 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 

1. กลุมไมเนอร   
       - บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 502,013,032 17.14 
       - บริษัท มารเวลลัส เวลธ จาํกัด 52,749,344 1.80 
       - บริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด 498,609,521 17.02 
       - นายวิลเลยีม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 208,398,099 7.12 
       - บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 177,917,649 6.07 
       - นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 95,163,042 3.25 
       - นายเดวิด ไฮเน็ค 1,941,735 0.06 
       - นางแค็ทลีน แอนน ไฮเน็ค 3,231 0.00 
   
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห          182,610,125  6.23 
3. Somers (U.K.) Limited          161,251,213  5.50 
4. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.  62,329,585   2.13 
5. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            59,884,074  2.04 
6. กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว โดยลงทุนในหุนของบริษัท      
  ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

58,616,010 2.00 

7. Chase C.S.Central Nominees Limited 35 55,227,294 1.89 
8. State Street Bank and Trust Company For Australia 51,432,480 1.76 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จํากัด            49,537,873  1.69 
10. CPB Equity Company Limited  42,895,000 1.46 
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(3) นโยบายการถือหุนไขวของบริษัท  
 โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีลักษณะเปนการถือหุนไขวระหวางบริษัท บริษัท เดอะ       ไมเนอร
ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลักเกณฑการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี 
กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ขอ 14 (2) ไมมีการถือหุนไขวระหวางผูขอ
อนุญาต ผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอย และบริษัทรวม และอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 
หลักเกณฑขอ 19 (2) ผูขออนุญาตอาจไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมไดก็ตอเมื่อผูขออนุญาตไดแสดงวาการถือ
หุนไขวดังกลาวมีเหตุจําเปนและสมควร เปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการ และไมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอ
ผูถือหุน รายละเอียดโครงสรางการถือหุนในกลุมดังแสดงในแผนภาพ  
โครงสรางการถือหุนปจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
                                             MFG 
 
การถือหุนระหวาง บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“MINT”) กับ บริษัท  เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากดั 
(มหาชน) (“MFG”) 
  การถือหุนใน MFG โดย MINT มีท่ีมาจากการท่ี MINT ไดเล็งเห็นวาการเขาถือหุนใน MFG จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม และเปนโอกาสในการขยายธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถงึเปนการกระจาย
ความเส่ียงของธุรกิจ โดย MINTไดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย MFG ในป 2544 ป 2546 และป 2547 จนกระท่ังมีสัดสวนการถือหุน
ใน MFG รอยละ 99.78 และไดขอเพิกถอนหลักทรัพยของ MFG จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในป 2547 ปจจุบัน  MINT มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.67 ใน MFG 
  สําหรับการถือหุนใน MINT โดย MFG นั้น เปนการถือหุนมาต้ังแตป 2536 หรือกวา 12 ป ต้ังแต MFG เริ่มมีสถานะเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
และมีความสามารถในการทํากําไร ท้ังน้ีการถือหุนใน MINT เริ่มต้ังแตป 2536 ในสัดสวนรอยละ 0.35 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 6.85 
ในป 2538 และรอยละ  6.01 ในปจจุบัน 
  สัดสวนการถือหุนใน MFG เกือบรอยละ 100  ทําให MINT มีสวนไดเสียและมีอํานาจควบคุมการจัดการใน MFG ดังน้ันแมจะ
มีโครงสรางการถือหุนไขวแตโครงสรางดังกลาวมีความชัดเจนวา  MINT เปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการและมีอํานาจควบคุม

        MINOR 

18.72% 

99.67% 

 
MINOR = บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
MINT   =  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
MFG    =  บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
 

9.32% 

 6.01% 

          MINT 
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ใน MFG จึงม่ันใจไดวาผูถือหุนจะไดรับความเปนธรรมอยางเต็มท่ี นอกจากนี้สัดสวนการถือหุนของ MFG ใน MINT เพียงรอยละ  
6. 01  ในปจจุบันมิไดทําให MFG  มีอํานาจควบคุมหรือบริหารจัดการใด  ๆใน MINT   
  หากจะแกไขโครงสรางการถือหุนไขวดังกลาวโดยการขายหุน MINT ท่ีถืออยูโดย MFG จํานวน 177 ลานหุน (หรือรอยละ  
6.01) จะทําให MFG  มีกําไรจากการขายหุน ซึ่งทําใหเกิดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล การขายหุน MINT ดังกลาวจะสงผลกระทบให
กําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนของ MFG  และ  MINT ลดลง ซึ่งทําใหผลประโยชนผูถือหุนของ MINT ลดลงตามไปดวย  ดังน้ัน
จึงไมเปนผลดีตอผูถือหุนของ MINTโดยรวม 
 อยางไรก็ตาม บริษัทฯเลง็เหน็เจตนาอันดีของการจัดโครงสรางการถอืหุนท่ีมิใหมีการถือหุนไขว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งท่ี 15/2548  เมื่อวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 จงึไดพจิารณาแนวทางตาง  ๆในการจัดการโครงสรางการถือหุน เพือ่ใหเปนประโยชนท่ีดี
ท่ีสุดของกิจการและไมกอใหเกดิความไมเปนธรรมตอผูถอืหุน โดยมีมติใหดําเนนิการปรับโครงสรางการถอืหุนภายในกลุมบริษัท
ฯ  และใหคํารับรองท่ีจะดําเนินการดังน้ี 
1.)  MFG จะไมเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน MINT และจะทยอยลดสัดสวนการถือหุนลงเรือ่ย  ๆ 
2.)  หาก MINT มีการออกหลักทรพัย MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังน้ี  

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุน
ทุกรายตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน  

 2.2)  การออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ท่ีราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : MFG 
สามารถจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวน
การถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปนประโยชนกับ MFG 
เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ท้ังน้ี MFG ตองทําการจองซ้ือตามสิทธิเทาน้ันโดยไมมีการจองซ้ือเกินสิทธิ  

 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีราคา
เสนอขาย 0 บาท  ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) :  กรณีนี้ MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน ท้ังน้ีเมื่อ MFG รับใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวมาแลวจะตองไมใชสิทธิแปลงสภาพ และจะตองขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออกโดยไมชักชา (ภายใน
ป 2551)  

3.) MFG จะตองไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนของ MINT ในทุกกรณีโดยไมเขารวมการประชุมผูถอืหุนของ MINT 
 
การถือหุน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“MINOR”) โดยบริษัท ไมเนอรฟูด จาํกัด (มหาชน) (“MFG”)   

การถือหุนใน MINOR โดย  MFG มีท่ีมาจากการเริ่มลงทุนของ MFG  ต้ังแต MFG เริ่มมสีถานะเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2536 โดยเปนการตัดสินใจลงทุนระยะยาวและจัดเปนการลงทุนเชิงกลยุทธ
เนื่องจาก MINOR เปนบริษัทท่ีมีศักยภาพในการเจริญเติบโตท่ีดี และมีอัตราการจายเงินปนผลท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง 
ปจจุบัน  MFG มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 9.32 ใน MINOR ท้ังน้ี จะเห็นไดวา การถือหุนใน  MINOR โดย MFG ดังกลาว
มิไดมีเจตนาท่ีจะกอใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขว หากแตเปนการลงทุนเชิงกลยุทธท่ีจะเพ่ิมพูนประโยชนใหกับกิจการ
และผูถือหุน 
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อยางไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นเจตนาอันดีของการจัดโครงสรางการถือหุนท่ีมิใหมีการถือหุนไขว ดังน้ัน บริษัทจึงใหคํา
รับรองท่ีจะดําเนินการดังน้ี 

1.)  ภายในป 2551 จะตองดําเนนิการไมใหมีการถือหุนใน MINOR โดย MFG  
2.)  ภายในป 2551 หาก MINOR มีการออกหลักทรพัย  MFG สามารถดําเนินการไดเปนรายกรณีดังน้ี  

2.1)  การจายหุนปนผล :  MFG สามารถรับ หุนปนผลดังกลาวได เนื่องจากการจาย หุนปนผลดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุน
ทุกรายตามสัดสวนการถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน แตเมื่อรับมา    แลวจะตองขายหุน
ดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 

 2.2)  การออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม (Right Offering) อาทิ 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ท่ีราคาตํ่ากวาราคาตลาด  : MFG 
สามารถจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดเนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนการออกใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวน
การถือหุนท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งจะไมมีผลใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการใชสิทธิดังกลาวจะเปนประโยชนกับ MFG 
เพราะจะมีกําไรจากสวนตางราคาหุน ท้ังน้ี MFG ตองทําการจองซ้ือตามสิทธิเทาน้ันโดยไมมีการจองซ้ือเกินสิทธิ และ
จะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดหุนมา 

 2.3 ) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน( Right Warrant)  (อาทิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ราคาเสนอขาย 0 บาท  ราคาแปลงสภาพไมเกิน 6 บาทตอหุน อายุ 2 ป) :  กรณีนี้ MFG สามารถรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวได เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือหุน ท้ังน้ีเมื่อ MFG รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมาแลวจะตองไมใชสิทธิแปลงสภาพ และจะตองขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออก
โดยไมชักชา (ภายในป 2551) หรือหากมีการใชสิทธิซื้อหุนจะตองขายหุนดังกลาวออกไปภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ี
ไดหุนมา 

 
(4) นโยบายการจายเงินปนผล 

 ในป 2549  คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 โดยได
พิจารณา ศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเปนและความเหมาะสมใน
อนาคต แลวเห็นวาควรจัดสรรเงินทุนไวสวนหนึ่งเพ่ือการลงทุนและสรางผลตอบแทนอยางตอเนื่องใหกับผูถือหุน จึงได
พิจารณากําหนดนโยบายการจายปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 ในอัตราประมาณรอยละ 38 ของกําไรสุทธิ  

สําหรับการจายเงินปนผลในปอื่นๆ คณะกรรมการจะไดพิจารณากําหนดนโยบายตอไป 
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9. การจัดการ 

 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝายตรวจสอบภายใน 

จอหน เวสโทบ้ี
ผูอํานวยการฝายปฏิบัตกิาร-

โรงแรม 

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
- โรงแรม

ไมเคิล ซากลิด

ผูจัดการฝายธุรกิจ

ปรารถนา มโนมัยพิบูลย
รักษาการณประธานเจาหนาท่ี 
  ปฏิบัติการ - ศูนยการคา 

มิเชลล แวน เดอ โฮเวน
รองประธานฝายพัฒนาโครงการ

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
รักษาการณประธานเจาหนาท่ี 
 ปฏิบัติการ  - ฝายพัฒนาธุรกิจ 

ธนพจน ภาคยสุววรณ 
รองประธานฝายแผนกลยุทธและ

การลงทุน 

ปรารถนา มโนมัยพิบูลย
ประธานเจาหนาท่ีการเงินและ

บริหารสวนกลาง

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานเจาหนาที่บริหาร - โรงแรม

วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ

โครงสรางกรรมการบริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

  
9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบรษัิทฯประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทานดังนี้ 

รายช่ือ        ตําแหนง 

1. นายวิลเลี่ยม เอล็ลวูด ไฮเน็ค  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี  กรรมการ 
3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
4. นายไมเคิล ซากิลด  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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 รายช่ือ       ตําแหนง 

7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการ 
9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ       กรรมการ 

 
 เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวดวงกมล พิศาล 
 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 บริษัทฯกําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการท่ีมิไดดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ  
  

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทน

กรรมการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขอํานาจน้ันๆได คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนประธานเจาหนาท่ีบริหารเพื่อปฏิบัติกิจการ
ของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการก็ได ใหคณะกรรมการมอบอํานาจแกประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นเปนการจําเปนและสมควร ตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราของบริษัทฯจึงจะผูกพันบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได 

3. คณะกรรมการมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังการ
ลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับบริษัทฯหรือถือหุนหรือหุนกู
เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯหรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯไม
วาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

20060128T12 75   

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย 
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  
ตําแหนง 

• ประธานกรรมการ (แตงต้ัง 2522) 

• ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
อายุ 58 ป   (เกิด 2492) 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง  

• โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร  

• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ 

• ประธานกรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

• ประธานกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

• กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

• กรรมการบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการบริษัท เอเวอรเรสต เวิรลดไวด จํากัด 
 

ประสบการณทํางาน 

• กรรมการบริษัทซาทชิ แอนด ซาทชิ จํากัด  

• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท โอกิลวี แอนด เมเธอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
2. นายพอล ชาลีส เคนนี ่   
ตําแหนง 

• กรรมการ (แตงต้ัง 2540)  
 
อายุ  58 ป  (เกิด 2492) 
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คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• General Management Program, Ashridge Management College, ประเทศอังกฤษ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ 

• ประธานเจาหนาที่บริหารและ กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ 

• กรรมการบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 

 
3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  
ตําแหนง 

• กรรมการ (แตงต้ัง 2541) 

• ประธานเจาหนาที่การเงิน   
 
อายุ  43 ป  (เกิด 2507) 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

• Director Diploma Examination , The Australian Institute of Directors Association 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุน 1 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ 

• กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

• กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

• กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 
ประสบการณทํางาน 

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

• ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

• ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส จํากัด 

• หัวหนาหนวยการเงิน องคการ USAID / THAILAND 
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4. นายเคนเนธ ลี ไวท   
ตําแหนง 

• กรรมการอิสระ (แตงต้ัง 2541) 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

• ประธานคณะกรรมการสรรหา 

• ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
อายุ    61  ป  (เกิด 2489) 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound Tacoma, W.A., สหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท และหลักสูตรประธานกรรมการ 2000 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืน 

• กรรมการบริหาร บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต จํากัด 

• กรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จํากัด 

• คณะกรรมการหอการคาอเมริกัน 

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน) 
 
ประสบการณทํางาน 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทแปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลต้ิง จํากัด 

• ผูจัดการทั่วไป ธนาคารเชส แมนแฮตตัน สาขากรุงเทพฯ 

 
5. นายอานิล ธาดาน่ี    
ตําแหนง 

• กรรมการ  (แตงต้ัง 2541)  

• กรรมการสรรหา 

• กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
อายุ   61 ป   (เกิด 2489) 
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คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley  สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ  

• ผูกอต้ังและประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้งส จํากัด และ ซิมโฟนี แคปตอล พารทเนอร จํากัด  

• ประธานกรรมการบริษัท ทวินวูด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร) 

• กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการบริษัทออคิด ฟารมาซูติเคิล จํากัด ประเทศอินเดีย 

• กรรมการบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด – บีวีไอ (บริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

• กรรมการ และ สมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน ของมหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร (Singapore Management University) 

• สมาชิก International Institute for Strategic Studies 

 
6.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา  
ตําแหนง 

• กรรมการอิสระ (แตงต้ัง 2543) 

• กรรมการตรวจสอบ  
 
อายุ 35 ป   (เกิด 2515) 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ  

• กรรมการผูจัดการ บริษัท สัมมากร จํากัด(มหาชน)  
• กรรมการบริษัท ศรีพัฒน จํากัด  
• กรรมการบริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด  
• กรรมการบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด  
• กรรมการบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  
• กรรมการบริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด  
• กรรมการบริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  
• กรรมการบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  
• กรรมการบริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จํากัด  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

20060128T12 79   

• กรรมการบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 
• อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย ไทย 

 
7.  นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  
ตําแหนง 

• กรรมการอิสระ (แตงต้ัง 2547) 

• กรรมการตรวจสอบ   

• กรรมการสรรหา 

• กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
อายุ       53 ป  (เกิด 2497) 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• MA. International Law & Finance, George Washington University –  National Law center  สหรัฐอเมริกา 

• BA. George Washington University  สหรัฐอเมรกิา 

• Associate Electrical Engineering – Cornell University สหรัฐอเมริกา 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ 

• กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc., USA. 

• กรรมการบริหาร AEA-SOS International, Health Risk Management Company, and medical services provider 
 

• ประธานกรรมการ Kempinski AG 

• กรรมการผูจัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด  

• กรรมการผูจัดการ  บริษัท วังสินทรัพย จํากัด 

• กรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 

 
7. นายไมเคิล ซากิลด  
ตําแหนง 

• กรรมการ (แตงต้ัง 2548) 

• ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ  
อายุ 50  ป  (เกิด 2500) 
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คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาตรีดานบริหารจัดการการโรงแรม อีโคล โฮเทลเลีย เดอ โลซาน (Ecole Hoteliere de Lausanne) ประเทศสวิตเซอรแลนด  

• อนุปริญญาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยคอรแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท – สามคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ 

• กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 
ประสบการณการทํางาน 

• กรรมการผูจัดการ ภาคพ้ืนเอเชีย แปซิฟก เลอ เมอริเดียน โฮเทลส แอนด รีสอรท ฮองกง 

• ผูอํานวยการเขต โรงแรมเซ็นจูรี่ อินเตอรเนช่ันแนล ฮองกง 

• ผูจัดการโรงแรม แกรนด ไฮแอท สิงคโปร 

• ผูจัดการทั่วไป โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ คินาบาลู โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 

• ผูชวยผูจัดการทั่วไป โรงแรมแชงกรี ลา ทันจุง อารู รีสอรท โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 

• ผูชวยผูจัดการทั่วไปฝายอาหารและเครื่องด่ืม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 

• ผูอํานวยการฝายอาหารและเครื่องด่ืม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ริยาหด ซาอุดิอารเบีย 
 
 

9. นายยศ เอ้ือชูเกียรต ิ
ตําแหนง 

• กรรมการ  (แตงต้ัง 2549) 
 
อายุ  65  ป  (เกิด 2485) 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) University College London, London University ประเทศอังกฤษ 

• หลักสูตรประธานกรรมการ 1/2000 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
การดํารงตําแหนงอ่ืนๆ 

• ประธานกรรมการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

• ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

• กรรมการบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
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• ประธานกรรมการ บริษัททุนลดาวัลย จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัทวังสินทรัพย จํากัด 
 
ประสบการณทํางาน 

• ประธานกรรมการ บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) 

• ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

• ที่ปรึกษาประจําสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

• รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการผูจัดการใหญและกรรมการ ธนาคารเอเชีย จํากัด 

• กรรมการรองผูจัดการใหญธนาคารแหงเอเชียเพ่ือการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จํากัด 

• กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด  

• กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยชิปบอรด จํากัด 
 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ท้ังหมดจํานวน 3 ทานดังนี้  
1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 12/2541 เมื่อวันท่ี       
23 มิถุนายน 2541) 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือได 
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3. นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งท่ี 23/2545 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545) 

 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ และกรรมการบรหิารทุกทาน 
 

9.1.4 คณะกรรมการสรรหา  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ  ตําแหนง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
2.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหา 
3.    นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย  กรรมการสรรหา 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งท่ี 25/2547 เมื่อวันท่ี  22 พฤศจิกายน 2547) 
พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนตําแหนงท่ีวางลง  

 

9.1.5 คณะผูบริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ผูบริหารของบริษัทฯมีจํานวน 6 ทาน ดังน้ี 

 รายช่ือ         ตําแหนง 

1. นายวิลเลี่ยม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย        ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
3. นายไมเคิล ซากิลด   ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ 
4. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน       รองประธานฝายพัฒนาโครงการ 
5. นายธนพจน ภาคยสุวรรณ       รองประธานฝายแผนกลยทุธและการลงทุน 
6. นายจอหน เวสโทบี้        ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

20060128T12 83   

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 16/2541 เมื่อวันท่ี       
13 สิงหาคม 2541)  
             ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทฯยกเวนกิจการในเรื่องดังตอไปนี้ 
ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

1. การกําหนดอํานาจหนาท่ีตามหนังสือมอบอํานาจภายใน 
2. การแกไขขอบังคับของบริษัทฯ 
3. การควบกิจการ การแบงแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบกิจการของบริษัทฯ 
4. การเลิกกิจการ 
5. การเพ่ิมทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
6. การเริ่มดําเนินธุรกิจใหม หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยูเดิม 
7. การถอดถอนกรรมการบริษัทฯและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทน 
8. การอนุมัติงบประมาณประจําป 

 
 ท้ังน้ีในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการท่ีประธาน
เจาหนาท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ในสวนของการอนุมัติการทํารายการท่ัวไปในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 
16/2541 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหนาท่ี และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาท่ีแทน โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับ
มอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซ่ึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน  
 

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 
บุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังน้ี 
การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย ท้ังน้ีท่ีประชุมผูถือหุนจะเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) การเลือกต้ังกรรมการจะกําหนดใหเลือกเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได 
(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอ

หนึ่งเสียง 
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(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือ
จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีใหประธานท่ีประชุมออกเสียงไดเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงช้ีขาด 
เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการหน่ึงในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะน้ันพนจากตําแหนง ถา

จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหใชจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 
ท้ังน้ี บริษัทฯจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาข้ึนตามท่ีกลาวมาแลวในหัวขอ 9.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรร

หาบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯแทนตําแหนงท่ีวางลง 
 
การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะตอง
ไมเปนกรรมการบริหารและจะตองมีความรูและประสบการณดานธุรกิจการเงินการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 

 

การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ท้ังน้ีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน 
 

การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน 
 

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 
 บุคคลท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีนับรวมถึงหุน
ท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจาก บริษัทฯ บริษัทในเครือ 
บริษัทรวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท
ฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะ
ดังกลาวในเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาอยาง
รอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็น
ท่ีเปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ 
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4. เปนกรรมการท่ีไมใชผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
5. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
6. เปนกรรมการท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

7. เปนกรรมการท่ีมีความรูความสามารถและมีความชํานาญท่ีเหมาะสม 
8. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงินและมีความรู

ตอเน่ืองเกี่ยวกับเหตุท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน 
9. เปนกรรมการท่ีสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีให

นับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
1.2  - เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมบริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือ

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 - เปนกรรมการท่ีไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
1.3     - เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
    - เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับ

การแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ 

1.4 เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
1.5 เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
1.6 สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกลาว 
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9.3 การกํากับดแูลกิจการ 

 
บริษัทฯไดจัดใหมีการดําเนินกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ดังน้ี 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
1. นโยบายเกี่ยวกบัการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลักการและ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดย
ครอบคลุมหลักการท่ีสําคัญไดแก คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการในการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมและการกํากับดูแล ความขัดแยงทางผลประโยชน การจัดทํารายงานทางการเงิน จริยธรรมท่ีมีตอลกูคา คูแขง ชุมชน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม ฯลฯ รวมท้ังกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน พรอมท้ังกําหนดชองทางการรายงานการณีท่ีมีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบายท่ี
กําหนดไว 
 

2.    สิทธิของผูถือหุน 
 บริษัทตระหนักในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และไดใหความเทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกรายตามสิทธิท่ีผูถือ

หุนพึงจะไดรับ ท้ังสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 
และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน  
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีโอกาสโดยเทาเทียม
กันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ  
 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสยี 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสียเหลาน้ีไดรับการดูแลอยางดี 
ผูถือหุน บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงม่ันในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือ 

หุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 
ลูกคา บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา 
คูคา  บริษัทมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม โดยคํานึงถึง 

ผลประโยชนรวมกัน 
เจาหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางเปนธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาและพันธะทาง

การเงินอยางเครงครัด 
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คูแขง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงดวยการ 
กลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 

พนักงาน บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม ท้ังในดานโอกาส  
ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความม่ันใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการ 
ทํางาน 

สังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทมุงม่ันดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และใหความสําคัญกับการ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 

4. การประชุมผูถือหุน 
การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา 
บริษัทฯ ไดเริ่มเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีโอกาสเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการ
เสนอวาระการประชุมและเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประทศไทย ท้ังน้ีเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายไดมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ตางๆ เพื่อนําเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
การเรียกประชุมและการสงจดหมายเชิญประชุม 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการเผยแพรมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียกประชุม วาระการประชุม จดหมายเชิญประชุม 
รายละเอียดในแตละวาระ พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดเก่ียวกับการมอบ
ฉันทะ ใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ลวงหนากอนการจัดสงหนังสือเชิญประชุมโดยตรงไปยังผูถือหุน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ 
การจัดประชุม  

 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกในประชุมผูถือหุนโดยการจัดประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีสะดวกตอผูถือหุนในการเขา
รวมประชุม โดยกําหนดเวลาใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 

 กอนการประชุม บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆท่ีใชในการประชุม และข้ันตอนการออกสียงลงมติ  
สําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 
โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูออกเสียงลงคะแนน รวมท้ัง
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น หรือต้ังคําถามใดๆ ไดอยางเทาเทียมกัน 

 ในการประชุมแตละครั้งมีประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง โดยประธานในท่ี
ประชุมจะเปนผูดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กําหนด ตลอดจนช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน  

รายงานการประชุม 
การประชุมดังกลาวจะมีการบันทึกรายงานการประชุมตามวาระ พรอมท้ังมติท่ีประชุม และจํานวนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็น
ดวย และงดออกเสียง แลวเสร็จภายใน 14 วันเพื่อเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 
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 การประชุมผูถือหุนในป 2549 

ในป 2549 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง เปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2549 ในวันท่ี 6 มกราคม 
2549 และการประชุมสามัญประจําป ในวันท่ี 18 เมษายน 2549  

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจ  
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร 
ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนาํขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 

7.     จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทไดจัดใหมี “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Business Ethics)” เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัท ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท บริษัทใหความสําคัญของจริยธรรมธรุกิจเปนสิ่งท่ี
สําคัญท่ีตองดํารงอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความโปรงใส 

8.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
กรรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนอิสระ 

4 
1 
4 

ทาน 
ทาน 
ทาน  

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวา
ครึ่งหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด ดังแสดงในขอ 8 

10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทกําหนดนโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันได โดยอยูในระดับท่ี
สามารถเปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ความสามารถในการสรางมลูคาใหกับบริษัท  
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โดยในสวนของผูบริหาร บรษัิทฯ ไดจัดใหมีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับพนักงาน มีอายุโครงการเปนระยะเวลา 5 
ป เพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางการเจริญเติบโตในระยะยาวใหกับบริษัทฯ  

        ในป 2549 บริษัทจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังรายละเอียดในสวน 9.7 คาตอบแทนผูบริหาร 
11. การประชุมคณะกรรมการ 

ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ให
คณะกรรมการพิจารณา ในป 2549 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 16 ครั้ง และไดมีการจดบันทึก
การประชุมเปนลายลักษณอักษรและ จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและ
ผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังใหมีคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาซ่ึงมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ี และความ
รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสราง
การถือหุนและการจัดการ 

13.   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีเพื่อเปน การปองกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทโดยรวม และเพ่ือดูแลใหกิจการของบริษัทสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล 
โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  
บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยใหข้ึนตรงและรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัท   

14.  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทําภายใตนโยบาย
การบัญชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยเพ่ือเปนขอมูลเพียงพอ ท่ีทําใหสาธารณชนใช
ตัดสิน คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดการรับรองดานบัญชีท่ีถูกตองและ
เพียงพอ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
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15.   ความสัมพันธของผูลงทุน 

คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ เหมาะสมและแมนยํา ท้ังรายงานขอมูลทาง
การเงิน และขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ  ดังกล าว เพื่อใหผู ลงทุนและผู ท่ี เกี่ ยวของใหรับทราบ  ท้ั งโดยผ านทางตลาดหลักทรัพย  และผานทาง 
Website www.minorn   
ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯไดแก นางสาวประภารัตน ตังควัฒนา  ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน 
 

9.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปท่ีผาน
มาเทียบกับเปาหมายท่ีวางไว และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยทําการประเมินครอบคลุมในหัว
ขอความเหมาะสมดานโครงสราง องคประกอบของคณะกรรมการ อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ การกําหนดกลยุทธและ
แผนธุรกิจ  การควบคุมและกํากับดูแล  การปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การประชุมคณะกรรมการ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการยอย  และการประเมินผลงานของฝายจัดการ พรอมท้ังไดกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไข
อยางเปนรูปธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในปตอๆ ไป 

 

9.5  การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งท่ีมีการแตงต้ังกรรมการใหม โดยจัดใหมีเอกสาร
คูมือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรอง ขอบังคับและระเบียบบริษัทฯ วิสัยทัศน เปาหมาย 
ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท  รวมท้ังจัดใหกรรมการเขารวมประชุมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและ
แผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  

 

9.6  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

  
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดย
กําหนดให กรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัทฯเพ่ือนําสงตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง  นอกจากน้ีบริษัทฯยังขอ
ความรวมมือไปยังกรรมการและผูบริหารทุกทานใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงท่ีไดรับขอมูลท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯจะจัดแจงใหกรรมการและ
ผูบริหารงดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอนการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชน 

http://www.minornet.com/
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ีกรรมการหรือผูบริหารถือ ณ สิ้นป 2549  

   จํานวนหลักทรัพยที่ถือ ณ สิ้นป 2549 จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพ่ิมขึ้น 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ *ใบสําคัญ **ESOP หุนสามัญ *ใบสําคัญ **ESOP 
    แสดงสิทธิ

ฯ 
  แสดงสิทธิ

ฯ 
 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 209,541,330 21,606,232 5,250,000 15,121,220 21,606,232 5,250,000 

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 3,263,892 306,168 4,900,000 393,555 306,168 4,900,000 

3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและ
ประธาน 

เจาหนาที่การเงิน 

6,531,754 953,175 4,010,000 (2,396,242) 953,175 4,000,000 

4. นายไมเคิล ซากิลด กรรมการและ
ประธานเจาหนาที่

ปฏิบัติการ 

766,000 - 1,750,000 766,000 - 1,750,000 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 57,111 5,711 - 3,569 5,711 - 

6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ - - - - - - 

7. นายกิตติพล ปราโมช ณ 
อยุธยา 

กรรมการ - - - - - - 

8. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 37,495,609 3,749,560 - 2,343,475 3,749,560 - 

9. นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ - - - - - - 

9. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน รองประธานฝาย
พัฒนาโครงการ 

- - 1,700,000 - - 1,700,000 

10. นายธนพจน ภาคสุวรรณ รองประธานฝาย
แผนกลยุทธและ

การลงทุน 

- - 1,550,000 - - 1,550,000 

11. นายจอหน เวสโทบ้ี ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการ - 
โรงแรม 

- - 1,085,000 - - 1,085,000 

  
 

       

*ใบสําคัญแสดงสิทธิ (MINT-W3) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 10 หุนสามัญตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา 
 **ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ฯ ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษํทยอย 
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9.7  คาตอบแทนผูบริหาร 

9.7.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
มีรายละเอียดดังน้ี 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
กรรมการ เขาประชุม 

(ครั้ง) 
คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 
คณะกรรการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรม 
การสรรหา 

รวม 
 

หมายเหตุ 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 15/16  200,000 - 50,000 50,000 300,000  
2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี 16/16  200,000 - - - 200,000  
3. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย 16/16 200,000 - - - 200,000  
4. นายไมเคิล ซากิลด 9/16 200,000 - - - 200,000 แตงต้ัง 19 เม.ย.

49 
5. นายเคนเนธ ลี ไวท 12/16 580,000 160,000 50,000 50,000 840,000  
6. นายไมเคิล เดวดิ เซลบีย 11/16 455,000 60,000 - - 515,000  
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 16/16 620,000 80,000 - - 700,000  
8. นายอานลิ ธาดานี ่ 4/16 385,000 - 50,000 50,000 485,000  
9.นายยศ เอื้อชูเกียรติ 8/16 425,000 - - - 425,000 แตงต้ัง 19 เม.ย.

49 
10. นายไชยวฒัน บุนนาค 7/16 185,000 - - - 185,000 ลาออก 18 

เม.ย.49 

หมายเหตุ  1.  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินไดแก คาเบี้ยประชุม คาบําเหน็จกรรมการ  
2. นายอานิล ธาดาน่ี อยูตางประเทศ 

 
 

 
จํานวน (ราย) คาตอบแทน 

และโบนัส (ลบ.) 
รวม 

(ลบ.) 
1. ผูบริหาร 6  75.4 75.4  

 
คาตอบแทนอื่นๆ ท่ีมิใชตัวเงิน 

 -ไมมี- 
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9.8 บุคลากร  

 
9.8.1  บุคลากร  
  จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

บริษัท จํานวนพนักงาน (คน) 
1. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  436 
2. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  221 
3. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  330 
4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         797 
5. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด    93 
6. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด    79 
7. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเน็จเมนท จํากัด    64 
8. บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด      - 
9. R.G.E (HKG) Limited      - 
10. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  314 
11. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด     16 
12. บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมเนจเมนท (เซี่ยงไฮ) จํากัด   85 
13. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  682 
14. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิง้ จํากัด     - 
15. บริษัท สมุย รีซอรท แอนดสปา จํากัด  177 
16. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  180 
17. บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด     - 
18. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  692 
19. บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จาํกัด  294 
20. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด  269 
21. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด     - 
22. บริษัท เอ็ม ไอ สแควร จํากัด     - 
23. บริษัท เดอะ ไมเนอรฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)  3,716 
24. บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  2,781 
25. บริษัท ซีเลคเซอรวิส พารทเนอร จํากัด                        272 
26. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด      39 
27. บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด   197 
28. บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด           1,076 
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29. บริษัท อาร. จี. อาร. ฟูด เซอรวสิ จํากัด     - 
30. บริษัท แคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด  123 
31. บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด  332 
32. บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด     2 
33. บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด      - 
34. บริษัท เอส. แอล. อาร. ที จํากัด            1,653 
35. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด      - 
36. กองทุนรวมบรหิารสินทรัพยไทย      - 
37. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทว ี      - 

รวม                            14,920  
 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2549 
ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 2,472.06 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 
   
 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูในทุกระดับ
ของพนักงานอยางตอเนื่อง บริษัทฯ เนนการเลื่อนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือใหพนักงานไดรับการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเพ่ือความพอใจสูงสุด ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญสําหรับ
การเติบโตของธุรกิจอยางมั่นคงและแข็งแกรง 
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10.  การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน 
โดยมีประธานเจาหนาท่ีการเงิน และผูจัดการฝายตรวจสอบเปนสมาชิกในฐานะเลขานุการ และผูประสานงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ใหปฏิบัติหนาท่ีในการสอบทานขอมูล
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต พรอม
กันนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพยายามสงเสริมและผลักดนัใหบริษัท มีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเส่ียงและระบบ
ควบคุมภายในตอผูบริหาร 
 

สําหรับป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 ครั้ง 
เพื่อทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
รวมท้ังไดพูดคุยถึงกิจกรรมอืน่ๆ ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและ
ผูตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากน้ัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังไดทบทวนและรับรองขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป 2549และไดให
คําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการจัดทําแผนการเพื่อปองกันหรอืลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท 
 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยจัดทําการ
ตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยางมีระบบ และจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีดีนําเสนอแกผูบริหารของธุรกิจนั้นๆ  เพื่อกําหนดแผนงาน การปฏิบัติในอนาคต และ
รายงานตอผูบรหิารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการตรวจสอบภายในยังไดมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการทําใหมั่นใจไดวาขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไข
และปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก และผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ พัฒนาการรับรูและการให
ความสําคัญตอ การบริหารความเส่ียงภายในองคกร โดยผานงานการตรวจสอบภายใน งานการติดตามผลภายหลงัการ
ตรวจสอบภายใน และการจัดใหมีระบบการประเมินความเส่ียงดวยตนเอง ท้ังน้ีฝายตรวจสอบภายในยังดําเนินงาน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การควบคุมภายในของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอท่ีทําใหมั่นใจไดวาสินทรัพยของบรษัิทมีการปองกันและรักษาเปนอยางดี การ
บันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
ตอไป สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดป 2550 
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0B11. รายการระหวางกัน  

11.1. รายละเอียดของรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น     
  
  

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย) 
ผูเชา       :      บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคา

อุปโภคบริโภค เครื่องบินและอะไหล หนังสือและสื่อการศึกษาและธรุกิจบริการดานการจัดการ) 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนผูถือหุนรอยละ  100  ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาพื้นที่
จํานวน 81 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล        
การเดนพลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคา
เสื้อผาสตรียี่หอ Sinequanone ซึ่ง บมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น เปนผูนําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคา
เชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

2,340,201.85 6,910,678.36 เปนการใหเชาตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหเชา  :  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ผูเชา       :     บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 

1.     บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมใน บมจ. ไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ  18.72* ซึ่ง

ถือหุนในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.67  
2.       มีกรรมการรวมกันคือ 

 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย                            

รายไดคาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาชวงพื้นที่ 
จํานวน  1,636  ตร.ม. เพื่อใชเปนสํานักงานที่
ชั้น 16, 17, 18 อาคาร BJC  โดยคิดอัตราคา
เชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง
อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราตามสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 
โดยอัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเชาที่ บมจ.
เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จายจริงใหแก  BJC  
(เจาของอาคารซึ่งเปนบุคคลภายนอก) บวก
ดวยตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) (เนื่องจาก 
MFGจายเปนสิทธิคาเชาระยะเวลา 30 ป 
ใหแก  BJC ) 

7,588,208.00 7,028,208.00 บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นเชา
พื้นที่ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนลใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน โดยการคิดคาบริหาร
จัดการไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน  

1,320,000.00 1,820,000.00 บริษัทฯ ใหบริการกับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

20060128T14   99 

บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง

เปนบริษัทแมของ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.32 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป ใหบริการดานการบริหารงาน
แกบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน  ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

7,782,899.26 6,454,447.56 บริษัทยอย ใหบริการกับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูรับเงินปนผล:  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอรคอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72 ในบมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  
            1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    

เงินปนผลรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล รับเงินปนผลจากการลงทุนใน บมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บมจ. 
ไมเนอร คอรปอเรชั่น จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป 

816,855.00 0 เปนผลจากการที่บริษัทฯ ถือหุนใน บมจ. ไม
เนอรคอรปอเรชั่นซึ่งถือเปนลงทุนประเภท
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว  
 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
 

20060128T14   100 

บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูรับเงินปนผล:  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ผูจายเงินปนผล: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.32 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 

 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        

เงินปนผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป รับเงินปนผลจากการลงทุนในบมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บมจ. 
ไมเนอร คอรปอเรชั่น จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป 

4,555,530.00 67,509,624.00 เปนผลจากการที่บริษัทยอยถือหุนใน บมจ. ไม
เนอรคอรปอเรชั่นซึ่งถือเปนลงทุนประเภท
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว  
  

 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูขาย    :        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูซื้อ    :         บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)  
ความสัมพันธ  
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ  

51 และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  
2. มีกรรมการรวมกันคือ    1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

ซื้อสินคา : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่น
แนล ซื้อสินคายี่หอ Elimis ซึ่ง บมจ. ไมเนอร 
คอรปอเรชั่น เปนผูนําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทยเพื่อใชในกิจการสปาและเพื่อ
จําหนายภายในสปา ทั้งนี้อัตราคาสินคา
ดังกลาวเปนราคาตลาดและเปนอัตราเดียว
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก  

9,942,908.05 8,134,551.62 เนื่องจากสินคายี่หอ Elemis  เปนผลิตภัณฑมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจสปา และเปนการซื้อ
สินคาในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหเชา  :   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูเชา       :   บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.32 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        

คาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป เชา
โกดังเพื่อใชเก็บอุปกรณ เครื่องใชใน
รานอาหาร จากบมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น  ทั้งนี้อัตราคาเชาเปนอัตราที่คิด
เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน  
 

749,686.26 818,198.36 บริษัทยอย เชาพื้นที่กับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
และ เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส  -  บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหเชา  :   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูเชา       :   บจก. เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส (ประกอบธุรกิจใหบริการอาหาร จัดที่พัก การซักรีดบนแทนขุดเจาะปโตรเลียม) 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  ถือหุนรอยละ 51ใน บจก. เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส และถือหุนรอยละ 9.32 ในบมจ. 

ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 

คาเชา : บจก. เคเทอริ่ง แอสโซซเิอตส จายคา
เชาพื้นที่สําหรับเชาที่เก็บเอกสาร ใหแกบมจ. 
ไมเนอร คอรปอเรชั่น  ทั้งนี้อัตราคาเชาเปน
อัตราที่คิดเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป โดยมี
สัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชา
ที่ชัดเจน  
 

9,240.00 0 บริษัทยอย เชาพื้นที่กับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ 
1.         บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
2. มีกรรมการรวมกันคือ  
             1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่นใหบริการดานการบริหารงานบุคคล
กฏหมาย Corporate Secretary แก บมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

5,412,000.00 5,412,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดานการ
บริหารงานบุคคล กฏหมาย Corporate 
Secretary และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม) 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนในบจก. แมริม  
            เทอเรซ รีซอรทรอยละ 70.25** 
 2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร
จัดการอาคารชุด แกบจก. แมริม เทอเรซ รี
ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการในลักษณะ
สากลทั่วไป โดยมีการกําหนดอัตราคาบริการ
ที่ชัดเจน 

210,000.00 210,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งใหคําปรึกษา การบริหารจัดการ
อาคารชุดและเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 

 

บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ  100 ใน 

รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. รอยัล
การเดน โฮเทล แมเน็จเมนท โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

8,044,400.00 9,216,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา (โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย)  
ความสัมพันธ 
1B1.         บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น   ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งถือหุนรอยละ  100  
2B             ในบจก. สมุยรีซอรท แอนด สปา                                                                                                          
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แกบจก. สมุย รี
ซอรท แอนด สปา โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปน
การคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

379,600.00 1,140,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. สมุย วิลเลจ  - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บจก. สมุย วิลเลจ  (ธุรกิจโรงแรมที่เกาะสมุย)  
ความสัมพันธ 
3B1.        บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น   ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งถือหุนรอยละ  100   
4B           ใน  บจก. สมุย วิลเลจ                                                                                                             

  2.         มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แกบจก. สมุย 
วิลเลจ  โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

190,000.00 180,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. บานโบราณ เชียงราย - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. บานโบราณ เชียงราย  (โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล) 
ความสัมพันธ 
1. 5Bบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางออมรอย

ละ  100   ใน บจก. บานโบราณ เชียงราย  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. บาน
โบราณ เชียงราย  โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปน
การคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

379,600.00 960,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม ไอ สแควร 
ความสัมพันธ 

1. 6Bบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100  ใน 
บจก. เอ็ม ไอ สแควร   

 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก บจก. เอ็ม 
ไอ สแควร  โดยคิดอัตราคาบริการรายเดือน 
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0 252,000.00 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. รอยัลการเดนท โฮเทล แมเน็จเมนท - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดนท โฮเทล แมเน็จเมนท  
ความสัมพันธ 
7B1.       บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 
บจก. รอยัลการเดนท โฮเทล  แมเน็จเมนท  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาเชา : บจก. รอยัลการเดนท โฮเทล แมเน็จ
เมนท จายคาเชาพื้นที่สําหรับใชเปน
สํานักงาน ใหแกบมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น  ทั้งนี้โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคา
เชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาวเปนอัตราตามสัญญาเชาที่กําหนด
ระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดยอัตรา
เชาดังกลาวเปนอัตราเชาที่ บมจ. ไมเนอร 
คอรปอเรชั่น  จายจริงใหแกเจาของอาคารซึ่ง
เปนบุคคลภายนอก บวกดวยตนทุนคาตกแตง 
 

0 1,866,369.24 บริษัทยอย เชาพื้นที่กับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ 

2. 8Bบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72*   ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางตรงและ
ทางออมรวมรอยละ 100  ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  

 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาเชา : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล 
จายคาเชาพื้นที่สําหรับใชเปนสํานักงาน ให
แกบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  ทั้งนี้โดยคิด
อัตราคาเชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอ
เดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาวเปนอัตราตาม
สัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชา
ที่ชัดเจน โดยอัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเชาที่ 
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  จายจริงใหแก
เจาของอาคารซึ่งเปนบุคคลภายนอก บวกดวย
ตนทุนคาตกแตง 
 

0 353,831.92 บริษัทยอย เชาพื้นที่กับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.32 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการดานการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ดานกฎหมาย Corporate 
Secretary เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยคิด
อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะ
เดียวกับการใหบริการของผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก  

12,353,578.30 20,571,211.35 เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ดานกฎหมาย Corporate 
Secretary เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและยังเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น  
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ 

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (โดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67)  
2.         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 9.32 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
3. มีกรรมการรวมกันคือ 
 1)    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค               2)     นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย        
 
 
 
 
 
 

คาใชจายอื่น  : บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น ใหบริการเครื่องใชสํานักงาน เชน 
โทรศัพท เครื่องถายเอกสาร โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือนตามปริมาณการใช  ซึ่ง
เปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

108,000.00 108,000.00 เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. เอสมิโด แฟชั่น     

 บจก. รอยัลการเดน พลาซา - บจก. เอสมิโด แฟชั่น 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 
ผูเชา       :     บจก. เอสมิโด แฟชั่น (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเสื้อผายี่หอ Esprit) 
ความสัมพันธ 
1.    มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เอสมิโด แฟชั่น และ ถือหุนรอย 
       ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการเดน พลาซา 

2.     มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา 
ให บจก. เอสมิโด แฟชั่น เชาพื้นที่จํานวน  
204.85 ตร.ม. ในศูนยการคารอยัลการเดน 
พลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอ  Epirit  
ซึ่ง บจก. เอสมิโด แฟชั่น เปนผูนําเขามา
จําหนายในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชา
เปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง
อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนด
ระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 
 

5,538,664.31 2,427,567.33 บริษัทยอย ให บจก. เอสมิโด แฟชั่น เชาพื้นที่ 
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสดุของบริษัทฯ  
  

บจก. เรดเอิรธ ไทย     

  
  

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. เรดเอิรธ ไทย 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. เรดเอิรธ ไทย (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอเรด เอิรธ) 
ความสัมพันธ 
1.    มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เรดเอิรธ ไทย และ ถือหุนรอย 
       ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการเดน พลาซา 

2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ให บจก. เรดเอิรธ ไทยเชาพื้นที่จํานวน   18  
ตร.ม. ในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา 
พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอเรด เอิรธ ซึ่ง 
บจก. เรดเอิรธ ไทย เปนผูนําเขามาจําหนาย
ในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตรา
คาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

1,112,708.89 656,279.41 บริษัทยอย ให บจก. เรดเอิรท ไทย เชาพื้นที่ 
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส     



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอบลูม เสื้อผา ยี่หอบอสสินี

และกระเปาเดินทางยี่หอทูมี่) 
ความสัมพันธ 
1.  มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส 
    และ ถือหุนรอยละ 18.72 ในไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการเดน   
    พลาซา 

2.    มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ใหบจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส เชาพื้นที่
จํานวน 97.15 ตร.ม. ในศูนยการคารอยัลการ
เดน พลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคาซึ่งบจก. 
ไมเนอร คอนซัลแท็นสเปนผูนําเขามา
จําหนายในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชา
เปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่ง
อัตราเชาดังกลาวเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนด
ระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน  

1,970,120.74 0 บริษัทยอย ให บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
เชาพื้นที่ ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  - บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส  
ผูใหเชา  :   บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอบลูม เสื้อผา ยี่หอบอสสินี
และกระเปาเดินทางยี่หอทูมี่)   
ผูเชา       :   บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป   
ความสัมพันธ 
1.         บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส และรอยละ 18.72* ในบมจ. ไม

เนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 2.        มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
 
 
 
 
 
 
 

คาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุปบจก. 
ไมเนอร คอนซัลแท็นส จายคาเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร คอน
ซัลแท็นสทั้งนี้อัตราคาเชาเปนอัตราที่คิด
เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

0 17,311.00 เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. อารมิน ซิสเท็มส     

  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. อารมิน ซิสเท็มส 
ผูใหเชา  :  บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ผูเชา       :     บจก. อารมิน ซิสเท็มส  (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสือ้ผา ยี่หอบอส

สินี )  
ความสัมพันธ 
1.      มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส 
       และ ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ  100   ใน  บ จก. รอยัลการ 
        เดน พลาซา 

2.      มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา  
ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชาพื้นที่จํานวน 
61 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา 
พัทยา เพื่อวางขายสินคาที่บจก. อารมิน ซิส
เท็มสเปนผูนําเขามาจําหนายในประเทศไทย 
โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคาเชาตอตาราง
เมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาวเปนอัตรา
เดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชา
ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 
 

2,728,360.05 4,165,022.74 บริษัทยอย ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชา
พื้นที่ ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง     

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูขาย    :        บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประกอบธุรกิจในการรับจางผลิตเครื่องสําอางและสินคาอุปโภคและสินคาใน

ครัวเรือนทั่วไป) 
ผูซื้อ    :         บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ  
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67 ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
2.          บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  18.72* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล และ ถือหุนรอยละ 100 

ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย      

ซื้อสินคา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซื้อ
ผลิตภัณฑจาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
เชน น้ํายาทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท 
ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาด
และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

157,440.00 0 เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูขาย    :        บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  
ผูซื้อ    :         บจก. ไมเนอร ดีคิว  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และหุนรอยละ 18.72* ในบมจ.   

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป  ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว  

 2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          
 
 
 
 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ
จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้
อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 
  

242,550.00 207,900.00 เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร แดรี่  - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ผูขาย    :        บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง  
ผูซื้อ    :         บจก. ไมเนอร แดรี่  
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และหุนรอยละ 18..72 ในบมจ.    

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67  ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่บมจ. เดอะ ไมเนอร 
ฟูด กรุป  ถือหุนรอยละ 100ใน บจก. ไมเนอร แดรี่            

 2. มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          
 
 
 
 
 
 

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ
จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้
อัตราคาสินคาดังกลาวเปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก 

275,000.00 300,000.00 เนื่องจากบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในการผลิต เชน น้ํายาทําความ
สะอาด และราคาซื้อเปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น     

 

บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา) 
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท และบมจ. ไม

เนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 
18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

392,674.99 0 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง (ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย) 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง และ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน บมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

81,650.00 0 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูรับบริการ: บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท (โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนดสปา) 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท และ  บมจ. ไมเนอร 

คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49  ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* 
ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

195,433.33 486,275.00 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ซึ่งบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49  ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. 

ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

528,977.22 3,151,398.99 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. หัวหิน วิลเลจ  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. หัวหิน วิลเลจ (โรงแรมอนันตรา รีสอรทแอนดสปา หัวหิน)  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล (โดยผานการถือหุน บจก.หัวหินรีสอรท) ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. หัวหิน วิล

เลจ  และ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49  ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

149,654.16 112,404.18 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. หัวหิน รีซอรท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. หัวหิน รีสอรท  (โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอรทแอนดสปา)  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. หัวหิน รีสอรท และ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือ

หุนรอยละ  49  ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

123,112.49 62,495.82 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 70.25*** ในบจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท และ บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

306,735.83 209,747.49 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. บานโบราณ เชียงราย  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. บานโบราณ เชียงราย  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. บานโบราณ เชียงราย และ บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

445,389.15 53,883.33 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. สมุย วิลเลจ  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูรับบริการ:  บจก. สมุย วิลเลจ  
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. สมุย วิลเลจ และ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุน

รอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

364,275.01 554,19.94 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

  
  

บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา และ บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ใน 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

173,458.34 0 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดน พลาซา 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน พลาซา และ บมจ. ไมเนอร คอร

ปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72*  ใน 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด   

6,388.89 44,343.34 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และ บมจ. ไมเนอร 

คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72*  ใน 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด   

0 1,890,400.63 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม ไอ สแควร   
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. เอ็ม ไอ สแควร  และ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72*  ใน บมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด   

0 113,950.00 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บจก. รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท  (โรงภาพยนตระบบโมชั่นมาสเตอรและพิพิธภัณฑ เชื่อหรือไม) 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท และ               

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอย
ละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  

6,388.89 15,635.00 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  - บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ผูใหบริการ:  บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น  
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป   
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 99.67 ในบมจ. ไมเนอร ฟูด กรุป และ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น 

ถือหุนรอยละ  49 ใน บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น (บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.72* ในบมจ. ไมเนอร 
อินเตอรเนชั่นแนล) 

2. มีกรรมการรวมกันคือ1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

คาใชจายอื่น  : บจก. ไมเนอร เอวิเอชั่น 
ใหบริการเชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการ
เชาเหมาลํา (Charter Flight) โดย คิดอัตรา
คาบริการเปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด   
 
 
 

102,025.00 1,367,830.97 บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ  โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา     

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ผูใหกู    :     บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูกู         :     บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา (ทําธุรกิจโครงการปนสวนเวลาพักผอน ที่จังหวัดภูเก็ต) 
ความสัมพันธ 
 1.  บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  50  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

เงินใหกูยืม : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล ให บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา กูยืมเงิน
เพื่อลงทุนในโครงการใหม โดยเปนการกูยืม
ที่ บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล   ให 
เพียงฝายเดียวแก บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
เพื่อลงทุนในโครงการใหม ซึ่งเปนเงื่อนไขที่
ไดตกลงกันไวในเบื้องตนวาบริษัทจะเปนผู
ลงทุนพัฒนาโครงการและเมื่อสรางแลวเสร็จ 
ผูรวมคาซึ่งเปนเจาของเครื่องหมายการคาจะ
เขามารวมลงทุนและนําไปจัดจําหนายตอไป 
ขณะนี้อยูระหวางการทําสัญญารวมทุนฉบับ
ใหม ทั้งนี้เมื่อสัญญารวมทุนฉบับใหม
ดังกลาวแลวเสร็จ บริษัทฯจะดําเนินการให
การกูยืมดังกลาวเปนการใหกูยืมตามสัดสวน
การถือหุน เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปน
อัตราที่กําหนดและยอมรับรวมกันโดยผูถือ
หุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
 

159,536,741.45 
 
 

0 บริษัทฯ ใหกูยืมแกบริษัท ไมขาว เวเคชั่น เพื่อ
นําไปใชดําเนินการสําหรับโครงการใหม ซึ่ง
อยูระหวางการเจรจารวมทุนกับผูถือหุนอีก
ฝาย และอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม เปนอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงตามตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ผูใหกู    :     บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูกู         :     บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา (ทําธุรกิจโครงการปนสวนเวลาพักผอน ที่จังหวัดภูเก็ต) 
ความสัมพันธ 
 1.  บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  50  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

ดอกเบี้ยรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล ไดดอกเบี้ยรับจากการให บจก. ไมขาว 
เวเคชั่น วิลลา กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน ซึ่ง
เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน  และ
ดอกเบี้ยรับจากการใหกูยืมเงินเพื่อลงทุนใน
โครงการใหม ซึ่งอยูระหวางการทําสัญญา
รวมทุนฉบับใหม ทั้งนี้โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือ
หุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  

7,274,843.00 
 

 

8,788,704.21 บริษัทฯ ใหกูยืมแกบริษัท ไมขาว เวเคชั่น เพื่อ
นําไปใชดําเนินการสําหรับโครงการใหม ซึ่ง
อยูระหวางการเจรจารวมทุนกับผูถือหุนอีก
ฝาย และอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม เปนอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงตามตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจิารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง  - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ผูใหกู    :     บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง (ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย)  
ผูกู         :     บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ความสัมพันธ 
1.   มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้งและ

ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา  
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
หมายเหตุ : ในป 2547 บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง ไดถือหุนในบจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลารอยละ  15 ทําใหบจก. อารเอ็น
เอส โฮลดิ้ง ตองใหเงินกูยืมแกบจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา ตามสัญญารวมทุน อยางไรก็ตาม บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้งได
จําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา แก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนลในเดือนมีนาคม 2548 และ 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ไดชําระเงินใหกูยืมแกบจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา คืนให บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง ได
ดอกเบี้ยรับจากการให บจก. ไมขาว เวเคชั่น 
วิลลา กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน โดยอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  

182,112.14 0 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ผูใหบริการ: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท (ประกอบธุรกิจในการเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารโรงแรม) 
ผูรับบริการ: บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน โฮเทล 

แมเนจเมนท และถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
2.          มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. รอยัลการ
เดน โฮเทล แมเนจเมนท ใหบริการดานบัญชี 
ภาษี และการเงิน  การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน 

600,000.00 600,000.00 เนื่องจาก บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจ
เมนท มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา 
และเพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล  

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล   - บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ผูใหบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ผูรับบริการ: บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา 
ความสัมพันธ 
 1.  บจก. ไมขาว เวเคชั่น วิลลา เปนกิจการรวมคาซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  50  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ    1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดอื่น  : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล   ใหบริการจัดการหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแกบจก. ไมขาว เวเคชั่น 
วิลลา โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมเปน
เปอรเซ็นตจากจํานวนเงินกู ซึ่งเปนลักษณะ
ใกลเคียงกับการคิดคาบริการโดยที่ปรึกษา
อิสระจากภายนอก 

1,860,000.00 0 การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงิน
ใหแกบจก.ไมขาว เวเคชั่นเปนไปสัญญารวม
ทุน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว
มคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  

บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร     

 

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป (ประกอบธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวนภายใตยี่หอ The Pizza 

Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King)  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร (ประกอบธุรกิจรานอาหารบริการดวนในทาอากาศยาน เชน ดอนเมือง 

ภูเก็ต เชียงใหม) 
 ความสัมพันธ 
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด 
กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑใหบจก. 
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคาใน
อัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการ
ภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

3,638,160.67 5,296,044.99 
 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

  บจก. สเวนเซนส (ไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :     บจก. สเวนเซนส (ไทย) (ดําเนินธุรกิจใหบริการไอศครีมพรีเมี่ยมภายใตยี่หอ Swensen's) 
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. สเวนเซนส (ไทย) และถือหุน

รอยละ 51ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บจก. สเวนเซนส 
(ไทย)  จําหนายสินคาและผลิตภัณฑให บจก. 
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อ
ขายดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

4,961.64 0 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  

  
  
  

บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :     บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย

ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย :  บจก. ไมเนอร ดีคิว  
จําหนายภาชนะบรรจุภัณฑและวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในรานอาหาร เชน กระดาษ กรวย ถวย 
ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อ
ขายดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน 

3,953,059.35 7,034,787.30 
 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  

 บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท  แฮมเบอรเกอรภายใตยี่หอ 

'Burger King')  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และถือ

หุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บจก. เบอรเกอร 
(ประเทศไทย)  จําหนายสินคาประเภท
แฮมเบอรเกอรให บจก.    ซีเลค เซอรวิส 
พารทเนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด 
ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่
ชัดเจน 
  

9,215,512.16 11,849,791.44 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร ชีส   - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บจก. ไมเนอร ชีส (ประกอบธุรกิจในการผลิตเนยแข็ง)  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
2. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ชีส  และถือหุนรอย

ละ 51 ในบจก.  ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
3. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บจก. ไมเนอร ชีส 
จําหนายเนยแข็งให บจก. ซีเลค เซอรวิส 
พารทเนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด 
ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่
ชัดเจน 

897,948.00 0 บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. ไมเนอร แดรี่  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บจก. ไมเนอร แดรี่ (ประกอบธุรกิจในการผลิตไอศครีมและผลิตภัณฑจากนม) 
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร แดรี่ และถือหุนรอย

ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2. มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดจากการขาย : บจก. ไมเนอร แดรี่ 
จําหนายสินคาที่บริษัทผลิต เชนไอศครีมและ
ผลิตภัณฑจากนม ให บจก. ซีเลค เซอรวิส 
พารทเนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด 
ทั้งนี้การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่
ชัดเจน  

1,336,807.00 366,570.00 
 

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูใหบริการ: บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป 
ผูรับบริการ: บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
1.  เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  ถือหุนรอยละ  51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่         3) นายมนตรี ทองศรี 
 

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะไม
เนอร ฟูด กรุป  ใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน ซึ่ง การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป และ
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาว
เปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน  
 

1,102,700.36 1,479,475.44 เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูใหเชา: บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  
ผูเชา     : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร  
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และ

ถือหุนรอยละ  51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดอื่น  :  บจก. เบอรเกอร (ประเทศ
ไทย) ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอรเชา
อุปกรณสําหรับใชในการประกอบธุรกิจ
รานอาหาร โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่
ชัดเจน โดยอัตราคาเชาคิดจากตนทุนบวก
ดอกเบี้ย   

840,000.00 840,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร
เกอร (ประเทศไทย)  ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา
ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  

 บจก. ไมเนอร แดรี่  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :  บจก. ไมเนอร แดรี่ (ประกอบธุรกิจในการผลิตไอศครีมและผลิตภัณฑจากนม) 
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
3. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร แดรี่ และถือหุนรอย

ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดอื่น  : บจก. ไมเนอร แดรี่ ใหบริการ
ตรวจเช็คแบคทีเรียในอาหาร แก บจก. ซีเลค 
เซอรวิส พารทเนอรโดยคิดคาบริการในราคา
เดียวกับที่ใหกับลูกคาทั่วไป 

13,035.00 12,573.00 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร แดรี่ มีเครื่องมือ และ
บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
แบคทีเรียในอาหาร ถือเปนการใชทรัพยากร
รวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรม 
และสมเหตุสมผล 

 บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย     :     บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")  
ผูซื้อ      :  บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ความสัมพันธ 
3. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย

ละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

รายไดอื่น  : บจก. ไมเนอร ดีคิว ให บจก. 
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอรเชาอุปกรณสําหรับ
ใชในการประกอบธุรกิจรานอาหาร โดยมี
การกําหนดอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดยอัตราคา
เชาคิดจากตนทุนบวกดอกเบี้ย   

0 713,000.00 เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร
เกอร (ประเทศไทย)  ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา
ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูขาย    :        บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร   
ผูซื้อ    :         บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป   
ความสัมพันธ 
1.   บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 

2.  มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

ซื้อสินคา : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุปซื้อ
ภาชนะบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับบรรจุอาหาร 
เชน กลองพิซซาจาก บจก. ซีเลค เซอรวิส 
พารทเนอร เพื่อนําไปประกอบกิจการ
รานอาหารบริการดวนในทาอากาศยาน โดย
คิดราคาสินคาในราคาทุน    

8,970.00 10,231.00 เนื่องจากบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร เปน
ผูจัดหาภาชนะบรรจุรายใหญ ทําไดมีความ
ไดเปรียบทางดานตนทุนมากกวา การที่  จะ
เดอะไมเนอรฟูด กรุป เปนผูจัดหาดวยตนเอง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  

 บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
ผูใหกู         :       บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร  
ผูกู              :       บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ 
1.       บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ในบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 
2.       มีกรรมการรวมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่     3) นายมนตรี ทองศรี 

ดอกเบี้ยจาย : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  
กูยืมเงินจากบจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ตามสัญญารวมทุน ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่จายจาก
การกูยืมเงินตามสัญญารวมทุนดังกลาว เปน
อัตราดอกเบี้ยตามที่กําหนดรวมกันโดยผูถือ
หุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย โดยมีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
 

295.89 0 เปนการกูยืมเงินตามสัดสวน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรม
และสมเหตุสมผล  

บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท     

  

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท 
ผูใหกู    :     บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูกู         :     บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
ความสัมพันธ 
 1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  65.04 ในบจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท 
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

เงินใหกูยืม : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล  ให บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี
สอรท กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิด
อัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

8,000,000.00 8,000,000.00 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท 
ผูใหกู    :     บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 
ผูกู         :     บจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
ความสัมพันธ 
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  65.04 ในบจก. โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
  

ดอกเบี้ยรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล  ไดดอกเบี้ยรับจากการให บจก. โคโค 
ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท โดยอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่กําหนดรวมกัน
โดยผูถือหุนและอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
 

1,060,776.25 480,000.00 เปนการกูยืมเงินตามสัญญารวมทุน ซึ่งเปน
การใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 

Eutopia Private Holding Limited     

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.      บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
 2.    มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ให  Eutopia Private Holding Limited  
กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน  ทั้งนี้สัญญาเงนิกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

205,425,000 433,500,000 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

  

บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหกู    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.      บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ไดรับดอกเบี้ยรับจากการให Eutopia 
Private Holding Limited  กูยืมเงินตามสัญญา
รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา
ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา
เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

2,813,913.50 19,707,100.77 เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหบริการ   :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูรับบริการ         :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นแนล  ถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
 2.        มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นแนล  ใหบริการดานการจัดการ 
การบริหารโรงแรม การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน 

0 20,978,104.66 เนื่องจากบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล 
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวา และเพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกัน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  
 
 

 บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 
ผูใหบริการ    :    บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูรับบริการ    :     Eutopia Private Holding Limited 
ความสัมพันธ 
 1.       บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก.  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  และบจก.  อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นแนล  ถือหุนรอยละ 50ใน Eutopia Private Holding Limited  
 2.        มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดอื่น  : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล   ใหบริการจัดการหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแก Eutopia Private 
Holding Limited  โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม
เปนเปอรเซ็นตจากจํานวนเงินกู ซึ่งเปน
ลักษณะใกลเคียงกับการคิดคาบริการโดยที่
ปรึกษาอิสระจากภายนอก 

0 7,457,400.00 การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก 
Eutopia Private Holding Limited เปนไป
สัญญารวมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สงูสุดของบริษัทฯ  

บจก. ฮาเบอรวิว     

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหกู    :     บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ  
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 19.98  ใน บจก. ฮาเบอรวิว  
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปน
อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและ
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย  
ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

3,286,800.00 2,890,000.00 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมคีวาม
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหกู    :     บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล  (ธุรกิจลงทุน) 
ผูกู         :     บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ  
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100ในบจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร 

อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 19 .98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว  
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล  ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน  โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย โดยมี
สัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน  

202,737.54 221,664.73 เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  

 บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท- บจก. ฮาเบอรวิว 
ผูใหบริการ: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 
ผูรับบริการ: บจก. ฮาเบอรวิว 
ความสัมพันธ 
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท และถือหุนรอยละ 

100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งถือหุนรอยละ 19.98 ใน บจก. ฮาเบอรวิว 
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. รอยัลการ
เดน โฮเทล แมเน็จเมนทใหบริการจัดการ
ดานการบริหารโรงแรม  การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป และ
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาว
เปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน  
 

3,223,560.87 3,974,620.39 เนื่องจากบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จ
เมนท เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณมากกวา และเพื่อเปนการใช
ทรพัยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ    
สมผลเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ    

Arabian Spa (Dubai) Limited     

 บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  - Arabian Spa (Dubai) Limited 
ผูใหบริการ    :        บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ) 
ผูรับบริการ    :        Arabian Spa (Dubai) Limited 
ความสัมพันธ 
1.       บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน  
          บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  และ บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 
 2.      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา 
เวนเจอร  ใหบริการดานการจัดการ การ
บริหารสปา   การคิดคาบริหารจัดการเปนไป
ในลักษณะสากลทั่วไป และอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการ
กําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน 

95,858.91 609,896.89 เนื่องจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร เปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และ
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  - Arabian Spa (Dubai) Limited 
ผูใหบริการ    :        บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล  (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ) 
ผูรับบริการ    :        Arabian Spa (Dubai) Limited 
ความสัมพันธ 
1.       บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  100 ใน  
          บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร  และ บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 
 2.      มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค        

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา 
อินเตอรเนชั่นแนล  ใหบริการดานการ
ฝกอบรมดานสปา   การคิดคาบริการเปนครั้ง
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก 

1,852,857.00 0 เนื่องจาก บจก เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล 
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวา ซึ่งเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  
 

บจก. ศรีพัฒน การเดน     

 บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท - บจก. ศรีพัฒน การเดน 
ผูใหบริการ: บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 
ผูรับบริการ: บจก. ศรีพัฒน การเดน (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)  
ความสัมพันธ 
1.   บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ.        

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. รอยัลการเดน        
โฮเทล แมเน็จเมนท 

2. มีกรรมการรวมกันคือ 1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค          2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. รอยัลการ
เดน โฮเทล แมเน็จเมนทใหบริการดานบัญชี 
ภาษี การบริหารการเงินและการขายหองชุด 
การคิดคาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะ
สากลทั่วไป และอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคา
ตลาด ทั้งนี้มีการกําหนดอัตราคาบริการที่
ชัดเจน 

1,200,000.00 1,200,000.00 เนื่องจากบจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จ
เมนท มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณมากกวาและเพื่อเปนการใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  - บจก. ศรีพัฒน การเดน 
ผูใหเชา  :   บริษัท ศรีพัฒนการเดน จํากัด   
ผูเชา       :   บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  
ความสัมพันธ 
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอย

ละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ซึ่งบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 70.25** ใน 
บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท 

2. มีกรรมการรวมกันคือ1)  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      2) นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  
3) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 

คาเชา : บจก. แมริมเทอเรซ รีซอรท  เชา
ที่ดินของบจก. ศรีพัฒน การเดนเพื่อใชใน
การกอสรางโรงแรมโฟรซีซั่น รีซอรท 
เชียงใหม ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่คิดเปนอัตรา
รอยละของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราตลาด 
โดยมีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคา
เชาที่ชัดเจน 
 

16,886,724.00 17,259,401.25 การเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางโรงแรม และดําเนิน
กิจการโรงแรม เปนรายการคาตามปกติ  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล 

บจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด     

 บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  - บจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด 
ผูใหเชา  :   บจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด   
ผูเชา       :  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ  (กอน ป 2548) 
1.   บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 50 ในบจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด (บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  ขาย

หุนที่ถืออยูในบจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูดทั้งหมดแลวใหแกบุคคลภายนอกเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2548) 
 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 
 

คาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จายคา
เชาพื้นที่ จํานวน  354  ตร.ม.  เพื่อใชเปน
สํานักงาน ใหแกบจก. เอสแอนดพี ไมเนอร
ฟูด ทั้งนี้อัตราคาเชาเปนอัตราที่คิด
เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

184,552.00 0 เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  
  



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. สเวนเซนส (ไทย)  - บจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด 
ผูใหเชา  :   บจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด  
ผูเชา       :   บจก. สเวนเซนส (ไทย)  
ความสัมพันธ (กอนป 2548)  
1.   มีผูถือหุนใหญรวมกันโดยบมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ  50 ในบจก. เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด และถือ

หุนรอยละ 100 ในบจก. สเวนเซนส (ไทย) (บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป  ขายหุนที่ถืออยูในบจก. เอสแอนดพี ไม
เนอรฟูดทั้งหมดแลวเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2548) 

 2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 
 

คาเชา : บจก. สเวนเซนส (ไทย)  จายคาเชา
พื้นที่ จํานวน 149  ตร.ม.  เพื่อใชเปน
สํานักงาน ใหแกบจก. เอสแอนดพี ไมเนอร
ฟูด ทั้งนี้อัตราคาเชาเปนอัตราที่คิด
เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน 

36,773.33 0 เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  
 

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)     

 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  (เปนผูเชี่ยวชาญใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการบริหาร จัดการ พัฒนาธุรกิจ  

ตรวจสอบภายใน)  
ผูรับบริการ: บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
ความสัมพันธ  
1.   บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัดถือหุนรอยละ 16.84   ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  
2.    มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย  

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ถือหุนรอยละ 7.08 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล และถือหุนรอยละ  25 ใน        
บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 

3.    มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
ใหบริการดานการเปนที่ปรึกษาในการพัฒนา
ธุรกิจใหมและการลงทุน โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก  

4,800,000.00 3,794,720.00 
 

เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง เปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวาและ
เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ:  บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท  
1. ความสัมพันธ  
 บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท 

3. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในแก 
บจก. รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท โดย
คิดอัตราคาบริการ ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

0 246,660.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ:  บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล 
ความสัมพันธ 
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนทางตรงและ

ทางออมรอยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล 
2. มีกรรมการรวมกันคือนายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในแก 
บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล โดยคิด
อัตราคาบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน 
ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

239,822.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. สมุยรีซอรท แอนด สปา  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก.   สมุยรีซอรท แอนด สปา   
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ  100 ใน 

บจก. สมุยรีซอรท แอนด สปา   
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในแก 
บจก.   สมุยรีซอรท แอนด สปา    โดยคิด
อัตราคาบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน 
ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

176,852.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บจก. รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก.  รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท   
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ  100 ใน 

บจก. รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท   
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในแกบ
จก. รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท    โดยคิด
อัตราคาบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน 
ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

179,799.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. หัวหิน รีซอรท  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก.  หัวหิน รีซอรท   
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. หัวหิน รีซอรท   
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในแก 
บจก. หัวหิน รีซอรท    โดยคิดอัตรา
คาบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

0 246,660.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. หัวหิน วิลเลจ  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก.  หัวหิน วิลเลจ 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. หัวหิน วิลเลจ 
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในแกบ
จก. หัวหิน รีซอรท    โดยคิดอัตราคาบริการ 
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ที่ปรึกษาอิสระ 

0 246,660.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. โรงแรมราชดําริ  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ:   บมจ. โรงแรมราชดําริ   
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ  95.8*** 

ใน บมจ. โรงแรมราชดําริ      
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายใน
แก    บมจ. โรงแรมราชดําริ  โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

0 411,100.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. บานโบราณ เชียงราย  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก. บานโบราณ เชียงราย  
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน 

บจก. บานโบราณ เชียงราย 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในแกบ
จก. บานโบราณ เชียงราย  โดยคิดอัตรา
คาบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

240,358.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. เจาพระยา รีซอรท  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก.  เจาพระยา รีซอรท   
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 81.24  ใน 

บจก. เจาพระยา รีซอรท   
2.         มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน ใหบริการดานตรวจสอบภายในบจก.
เจาพระยา รีซอรท  โดยคิดอัตราคาบริการ 
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ที่ปรึกษาอิสระ 

0 252,000.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย)ใหบริการดานการบริหารจัดการดาน
การเงิน และการพัฒนาธุรกิจใหม โดยคิด
อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะ
เดียวกับการใหบริการของผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก  

6,600,000.00 5,762,260.00 เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล 

 

บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ: บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)  
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 95 ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)   
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก. 
เบอรเกอร (ประเทศไทย)  โดยคิดอัตรา
คาบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

252,071.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 บจก. สเวนเซนส (ไทย)  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  
ผูรับบริการ: บจก. สเวนเซนส (ไทย)   
ความสัมพันธ  
1.   บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ในบจก. สเวนเซนส (ไทย)   
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก. 
สเวนเซนส (ไทย)    โดยคิดอัตราคาบริการ 
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

296,629.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 บจก. ไมเนอร ดีคิว  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  
ผูรับบริการ: บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ดีคิว  
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก. 
ไมเนอร ดีคิว  โดยคิดอัตราคาบริการ ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

233,123.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. ไมเนอร แดรี่  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  
ผูรับบริการ: บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร แดรี่ 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก. 
ไมเนอร แดรี่  โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปน
การคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0 369,990.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. ไมเนอร ชีส  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  
ผูรับบริการ: บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ในบจก. ไมเนอร ชีส 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก. 
ไมเนอร ชีส  โดยคิดอัตราคาบริการ ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0 369,990.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

 

-International Franchise Holding (Labuan) Linited  - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)  

ผูรับบริการ: -International Franchise Holding (Labuan) Linited 
ความสัมพันธ  
1.  บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน International Franchise Holding (Labuan) Linited 
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค   
 
 
 
 
 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน

International Franchise Holding 
(Labuan) Linited โดยคิดอัตราคาบริการ 
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิด
คาบริการลักษณะเดียวกับการใหบริการของ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

0 246,660.00 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 

 

บจก. เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
ผูรับบริการ:  บจก. เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส  
ความสัมพันธ 
1.        บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 16.84 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.67 

ในบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 51 ในบจก. เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส   
2.         มีกรรมการรวมกันคือ  -ไมมี- 
 
 
 
 
 
 

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง 
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของบจก. 
เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส  โดยคิดอัตรา
คาบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

234,463.00 0 เนื่องจากบจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมี
ความสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ 



 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 
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บริษัทฯ/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคาและ

บริการ 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2548 
(บาท) 

สําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2549  
(บาท) 

เหตุผลและความจาํเปน 

บจก. พลูหลวง     

 

บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท - บจก. พลูหลวง 
ผูขาย    :        บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท (ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย) 
ผูซื้อ    :         บจก. พลูหลวง  
ความสัมพันธ  
1.  บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ในบมจ. บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท  
2.    มีผูถือหุนรวมกันโดย  

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ถือหุนรอยละ 7.08 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล และถือหุนรอยละ  10 ใน  
บจก. พลูหลวง 

3. มีกรรมการรวมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

ซื้อสินคา : บจก. พลูหลวง ซื้อ
อสังหาริมทรัพย – ที่พักอาศัย 1 หลัง จาก 
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท  ทั้งนี้ราคาขาย
ดังกลาวเปนราคาตลาด (อัตราเดียวกับที่ขาย
ใหบุคคลภายนอก) 

0 97,300,000.00 รายการขายเปนรายการคาปกติของ บจก. 
สมุย บีช เรสซิเดนท และราคาขายเปนราคา
ตลาด (อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป)  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล 

 
หมายเหตุ :  * บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.82 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนลนั้นรวมการถือหุนทางออมผานบริษัทมาเวลลัสเวลทรอยละ  1.79 
                     ** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 70.25 บจก. แมริม  เทอเรซ รีซอรท ซึ่งเปนรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 45.30 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บมจ. โรงแรมราชดําริ  เปนรอยละ  24.95 
                     *** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ  95.8 ใน บมจ. โรงแรมราชดําริ ซึ่งเปนการรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 54.28 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บจก.หัวหิน รีสอรท เปนรอยละ 41.53 



  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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11.2  ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในข้ันตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวา

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซ้ือ
ทรัพยสิน ฝายการลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให
ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไม
มีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวดวยวา 
จะเปนรายการท่ีมีความจําเปนและเปนไปในราคาท่ียุติธรรมหรือไม 

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหมีการ
ดําเนินการดังกลาว เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ  การจัดสงสารสนเทศแจงตอผูถือหุน การโฆษณาลง
หนังสือพิมพ จนถึงการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายการ  

และเพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัท และบริษัทยอย มีการดําเนินการท่ีถูกตอง เปนไปตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ ไดจัดใหขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยท่ีจดทะเบียนท้ังใน
และตางประเทศมีขอความท่ีระบุถึงการปฏิบัติใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยตองเปนไปตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน   

 
11.3  นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตวาจะเปน
รายการท่ีมีความจําเปนและใหเปนไปในราคาท่ียุติธรรม 

 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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12. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

(1) งบการเงิน 
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 งบกําไร
ขาดทุนรวม      และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบริษัท สําหรับป
สิ้นสุดวนัเดียวกันของแตละปท่ีแนบมานี้ของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบรหิารของกิจการเปนผูรบัผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผดิชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ
การเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวให ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไมเนอร อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445   
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล ณ วันท่ี 31ธันวาคม       
 2547  2548  2549  
 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

 สินทรัพยหมุนเวียน  1,851,300 13.2 1,793,510 11.6 2,515,584 14.2 
 เงินลงทุนและเงินใหกูยืม  510,355 3.6 976,460 6.3 1,863,024 10.5 
 ท่ีดินระหวางการพัฒนาและรอการ
พัฒนา  

170,562 1.2 858,963 5.6 1,281,326 7.2 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  10,127,655 71.9 10,198,991 66.1 10,411,476 58.5 
 สินทรัพยอื่น  1,420,274 10.1 1,611,123 10.4 1,715,326 9.6 
รวมสินทรัพย 14,080,146 100.0 15,439,046 100.0 17,786,737 100.0 

       

 หนี้สินหมุนเวยีน  2,635,633 18.7 3,487,610 22.6 3,990,628 22.4 
 เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ  2,765,349 19.6 2,143,199 13.9 1,937,752 10.9 
 หุนกู  2,668,750 19.0 3,556,250 23.0 3,450,000 19.4 
 หนี้สินอื่น  354,810 2.5 313,437 2.0 284,104 1.6 
รวมหนี้สิน 8,424,542 59.8 9,500,496 61.5 9,662,484 54.3 
รวมสวนของผูถือหุน 5,655,604 40.2 5,938,551 38.5 8,124,253 45.7 
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 14,080,146 100.0 15,439,046 100.0 17,786,737 100.0 

       

รายไดจากกิจการ 7,943,794 96.4 10,044,882 96.2 11,715,891 94.3 
 รายไดรวม 8,236,706 100.0 10,442,845 100.0 12,429,637 100.0 
ตนทุนของกิจการ (2,725,280) (33.1) (3,342,392) (32.0) (4,084,978) (32.9) 
คาใชจาย (4,297,737) (52.2) (5,340,878) (51.1) (6,383,401) (51.4) 
ดอกเบ้ียจาย (218,389) (2.7) (279,639) (2.7) (262,398) (2.1) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (215,735) (2.6) (356,711) (3.4) (378,044) (3.0) 
สวนของผูถอืหุนสวนนอย (67,663) (0.8) (62,116) (0.6) (40,717) (0.3) 
บวก (หัก) รายการพิเศษ -          - -          - -          - 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  711,902 8.6 1,061,110 10.2 1,280,099 10.3 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน  
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการรวมคา  
 
 งบการเงินรวม     

    
 2547 2548 2549 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     

 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)               0.70  0.51  0.56 

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา)                0.50  0.31  0.27 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)                0.80  0.75  0.62 
 อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคา (เทา)              22.00  21.02  21.95 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน)              16.37  17.13  16.40 
 อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)              28.29  27.44  31.48 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)              12.72  13.12  11.43 
 อัตราสวนหมนุเวียนเจาหนี้ (เทา)                6.24  5.77  5.90 
 ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)              57.65  62.42  61.02 
 Cash Cycle            (28.56)  (32.17)  (33.18) 

    

 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)  
 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  65.69% 66.73% 65.13% 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(รอยละ)  11.59% 13.56% 10.65% 
 อัตรากําไรอื่น(รอยละ)  3.56% 3.81% 5.74% 
 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(รอยละ)  197.70% 168.16% 186.02% 
 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  8.64% 10.16% 10.30% 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)  14.36% 18.30% 18.21% 

    

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)  
 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  5.69% 7.19% 7.71% 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  18.66% 21.79% 25.13% 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)                0.66  0.71  0.75 
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 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   
 อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)                1.49  1.60  1.19 
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)              10.32  10.46  11.28 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน(Cash Basis)                0.24  0.21  0.25 
 อัตราการจายเงนิปนผล(รอยละ)  59.56% 76.23%* 34.63% 
*อัตราการจายเงินปนผลในป 2548 เปนการจายอัตราการจายเงินสดปนผล 
42.17% และอัตราการจายหุนปนผล 34.06%   

 
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2549 
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ในป 2549 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว รอยละ 1.3 จากชวงเดียวกันของปกอน ชะลอลงมากจากปกอนท่ี
ขยายตัวรอยละ 8.5 เนื่องจากอปุสงคภายในประเทศชะลอตัวลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเขาสินคาทุนและปริมาณการ
จําหนายรถยนตเชิงพาณิชยท่ีลดลง  นอกจากน้ี ราคานํ้ามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในชวงขาข้ึน รวมท้ัง
ความไมแนนอนทางการเมืองในชวง 9 เดือนแรกของป 2549 ซึ่งสงผลกระทบในเชิงลบตอภาคอสังหารมิทรัพย และ
โครงการกอสรางสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของประเทศ   

นอกเหนือจากภาพรวมของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศท่ีชะลอตัวลงแลว ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2549 ยังตอง
เผชิญกับประเด็นปญหาสําคัญ 2 ประการดวยกัน ไดแก การเมืองและการมีนโยบายใชเครื่องมือทางการเงนิของรัฐบาล
ในชวงปลายป  ภายหลังการกอการรัฐประหารในเดือนกันยายน และแตงต้ัง พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท เปน
นายกรัฐมนตรี เพื่อเปนการแสดงจุดยืนของรฐับาลท่ีมีวาระเพียง 1 ป ในเขามาการปฏิรูปทางการเมืองและจัดใหมีการ
ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งคาดจะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2550     

ในระหวางท่ียังมีความเคลือบแคลงสงสัยในความไมแนนอนทางการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม ธนาคาร
แหงประเทศไทยออกมาตรการสกัดกั้นการเก็งกําไรในคาเงินบาท โดยกําหนดเงินลงทุนจากตางประเทศระยะส้ัน
ตองกันสํารองรอยละ 30 ท้ังน้ี หากนักลงทุนตางประเทศนําเงินลงทุนกลับคืนกอนครบกําหนด 1 ป จะถูกหักเงินไว
รอยละ 10 ต้ังแตวันท่ี 18 ธันวาคม เปนตนมา ภายหลังท่ีนักลงทุนตางประเทศและตลาดหุนตอบสนองตอมาตรการ
ดังกลาวในเชิงลบ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงผอนคลายมาตรการดังกลาวในทันที โดยยกเวนการบังคับใชกับการ
ลงทุนในตลาดหุนและธุรกรรมเงินตราตางประเทศท่ีเปนการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment)  ซึ่งการผอน
คลายมาตรการดังกลาวยังไมเปนท่ีพึงพอใจของตลาด  ดังน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงตองผอนคลายกฎเกณฑลง
อีกครั้ง โดยยกเวนการบังคับเงินกูยืมจากตางประเทศท่ีปลอยกูใหแกบริษัทในประเทศไทยโดยคํานึงถึงระยะเวลาใน
การกูดวย   มาตรการกันเงินสาํรองขางตนถูกนํามาใชเปนครั้งแรก เพื่อสกัดก้ันการแข็งตัวของคาเงินบาทและลดการ
เขามาเก็งกําไรคาเงินโดยนักลงทุนตางชาติ นักวิเคราะหและผูจัดการกองทุนหลายแหงตางคาดการณวาผลกระทบจาก
มาตรการกันเงนิสํารองดังกลาวอาจจะเปนตัวฉุดรั้งการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในป 2550  

ในดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว กลับพบวา มีการขยายตัวอยางแข็งแกรงกวาภาคธุรกิจอืน่ ดังจะเห็นไดจากจํานวน
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยถึง 13.7 ลานคน เพิ่มข้ึนจากปกอนถึงรอยละ 19 ซึ่งการขยายตัว
อยางแข็งแกรงน้ีมีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ กลาวคือ การทองเท่ียวกลับมาฟนตัวจากปกอน เนื่องจากปท่ีแลวเปนป
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สําหรับภาคธุรกิจอาหาร ไดรบัผลกระทบเพียงเล็กนอยจากความเช่ือม่ันของผูบรโิภคที่ปรับตัวลดลงในชวงไตรมาส 3 
– ไตรมาส 4 ป 2549 อยางไรก็ดี บริษัทสามารถบริหารจัดการเพ่ือรองรับผลกระทบดังกลาวไดเปนอยางดี ดังจะเห็นได
จากธุรกิจอาหารของบริษัทมีอตัราการเติบโตของยอดขายรวมสูงถึง รอยละ 24 ในขณะยอดขายตอรานสาขาเดิมมีการ
เติบโตอยูท่ีรอยละ 9 เมื่อเทียบกับปกอน      
 
สรุปสาระสําคัญของผลการดาํเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2549 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT”) ไดรายงานผลประกอบการท่ีเปนไปตามคาดการณ โดย
มีการเติบโตอยางตอเนื่อง กลาวคือ ในไตรมาส 4 ป 2549 บรษัิทฯ มีรายไดรวม 3,444 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนคิด
เปนรอยละ 17 และมีกําไรสุทธิ 399 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปกอนคิดเปนรอยละ 4 โดยธุรกิจหลักท่ีสรางรายไดให
บริษัท คือ ธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.5 และธุรกิจโรงแรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.7 ของรายไดรวมไตร
มาสน้ี  
สําหรับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม พบวา อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 75.2 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 74.9 
ในปกอน และอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยอยูท่ี 5,340 บาทตอคืน ซึ่งสูงกวาปกอนรอยละ 10 สําหรับธุรกิจอาหาร พบวา 
มีผลการดําเนินงานที่โดดเดนกวากลุมอุตสาหกรรมโดยรวม โดยบริษัทมีการเปดสาขารานอาหารเพ่ิมข้ึนสุทธิ 29 
สาขาในไตรมาสน้ี   การขยายสาขาอยางตอเนื่องและการบริหารจัดการตนทุนอยางประสิทธิภาพถือไดวาเปนปจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารของบริษัท แมในยามท่ีภาพรวมของการบรโิภค
ภายในประเทศจะชะลอตัวก็ตาม แตธุรกิจอาหารของบริษัทกลับมีอัตราการเติบโตของยอดขายรวมในไตรมาสน้ี
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 21.5 เมื่อเทียบชวงเดียวกันในปกอน 
 
ผลการดําเนินงานใน ป 2549 
ในป 2549 บรษัิทฯ มีรายไดรวม 12,430 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนคิดเปนรอยละ 19 โดยสัดสวนรายไดจากธุรกิจ
อาหารคิดเปนรอยละ 48.9 ในขณะท่ีสัดสวนรายไดจากธุรกิจโรงแรมคิดเปนรอยละ 37 ของปนี้ และบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิ 1,280 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปกอนคิดเปนรอยละ 21  

 

สําหรับผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม พบวา อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 72.1 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 70.7 
ในปกอน และอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยอยูท่ี 4,627 บาทตอคืน ซึ่งสูงกวาปกอนเปนสัดสวนรอยละ 8 สําหรับธุรกิจ
อาหารมีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนกวาคูแขง ดังจะเห็นไดจากธุรกิจอาหารของบริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขาย
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รายไดจําแนกตามประเภทธุรกจิ 
 รายได (ลานบาท) 
 ไตรมาส 4 ป 2549 2549 
อาหาร 1,532 6,082 
โรงแรม 1,334 4,600 
อสังหาริมทรัพย                   97           97 
สปา 101 378 
ศูนยการคาและบันเทิง 127 501 
อื่นๆ 253 771 
รวม 3,444 12,430 
 

 
ณ สิ้นป 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 17,787 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,348 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 
2548 ท้ังน้ีมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในระยะยาว  โครงการท่ีอยูระหวางการกอสราง และสินทรัพย
ถาวรของบริษัทฯ อันไดแก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 9,662 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ สิ้นปท่ีแลว 
162 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเบิกเงินกูระยะส้ัน ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสวนของผูถอืหุน 8,124 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
2,186 ลานบาท เนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดมิตามสัดสวนการถือหุน (right offering) และการแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ จํานวน 1,263 ลานบาท และกําไรท่ีเพิ่มข้ึน  

ในป 2549 บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,321 ลานบาท เพิ่มข้ึน 31 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน บริษัท
ฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว โครงการท่ีอยูระหวางการกอสราง ท้ังส้ิน 2,675 ลานบาท 
สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจากมีการเปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 
จํานวน 1,263 ในไตรมาส 1  และเงินสดรับและจายชําระคืนเงินกูระยะส้ันและระยะยาวสุทธิ จํานวน 54 ลานบาท และ
การจายเงินปนผล จํานวน 368 ลานบาท ดังน้ัน ในป 2549 บริษัทฯ จึงมีกระแสเงินสดสุทธิท้ังส้ิน 188 ลานบาท   
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พัฒนาการที่สําคัญในไตรมาส 4 ป 2549 
ธุรกิจโรงแรม 
ต้ังแตตนป 2549  บริษัทฯ เปดดําเนินการโรงแรมโฟรซีซั่น โกลเดน ไทรแองเกิ้ล ท่ีเชียงราย ซึ่งเปนโรงแรมระดับหา
ดาว และกลายเปนโรงแรมท่ีถกูกลาวขวัญถึงในแงของการมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีโดนเดน และตอมาในไนไตรมาส 1 
ป 2549 บริษัทฯ ไดเริ่มตนขยายธุรกิจโรงแรมไปท่ีมัลดีฟส โดยเปดดําเนินการโรงแรม โบดูฮูรา ข้ึนเปนแหงแรกท่ีมัล
ดีฟส ซึ่งเปนโรงแรมท่ีบริษัทเขารวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 กับหุนสวนชาวมัลดีฟส ตอมา บริษัทฯ เปด
ดําเนินการโรงแรมท่ีมัลดีฟสเปนแหงท่ีสอง โดยใชแบรนดบริษัทเอง คือ โรงแรมอนันตรา มัลดีฟส ซึ่งบริษัทลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 50 เชนกัน และบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปดโรงแรมแหงท่ีสามท่ีมัลดีฟสอีก คือ โรงแรม นาลาดู ในไตร
มาส 1 ป 2550    จากการท่ีโรงแรมท้ัง 3 แหงท่ีมัลดีฟสซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของบริษัท ทําใหบริษัทไมเพียงแต
จะไดรับสวนผลกําไรจากเงินลงทุนแลว บริษัทยังมีรายไดจากคาธรรมเนียมในการบริหารโรงแรมท้ัง 3 แหงอีกดวย  
ในตนเดือน กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ จะเปดดําเนินการโรงแรมแหงใหมท่ีสมุย ภายใตช่ือโรงแรมโฟรซซีั่น สมุย ซึ่ง
บริษัทคาดวาจะไดผลการตอบรับจากกลุมลูกคาระดับสูงเปนอยางดี  
ในชวงกลางป บริษัทฯ ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับ Hemas Holdings Limited (Hemas) ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรม 4 
แหง ในศรีลังกา ไดแก Serendib Hotel  Club Dolphin Hotel  Miami Hotel และ Sigiriya Hotel โดยบริษัทฯ กําลังอยู
ระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการเขารวมลงทุน ซึ่งจะสามารถสรุปผลไดภายในป 2550 
 

ธุรกิจอาหาร 
ในป 2549 MINT มีสาขารานอาหารท้ังส้ิน 631 สาขา โดยสาขาท่ีเปดใหมสุทธิในป 2549 มีจํานวนท้ังส้ิน 73 สาขา 
แบงเปนสาขาท่ีบริษัทฯ ลงทุนเอง จํานวน 49 สาขา ไดแก เดอะ พิซซา 16 สาขา สเวนเซนต  4 สาขา ซิซซเลอร 6 สาขา 
แดรี่ควีน 13 สาขา เลอแจส 8 สาขา และซีเลค เซอรวิส พารทเนอร 2 สาขา สําหรับสาขาแฟรนไชส ไดแก เดอะ พิซซา  
6 สาขา สเวนเซนต 16 สาขาและเลอแจส 2 สาขา สําหรับสาขาท่ีเปดใหมสุทธิในไตรมาส 4 ป 2549 มีจํานวน 29 สาขา 
โดยสาขาท่ีบริษัทฯ ลงทุนเอง จํานวน 16 สาขา และสาขาแฟรนไชส จํานวน 13 สาขา 

ในเดือนตุลาคมป 2549 บริษัทฯ ไดประกาศเจตจํานงคในการเขาลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน)(S&P) จํานวน 494.3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 18.31 ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการแลวเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน  2549  บริษัทฯ เช่ือวาการลงทุนใน S&P จะเปนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและโครงขายทางธุรกิจ 
ซึ่งจะชวยใหเสริมสรางความแข็งแกรงซ่ึงกันและกัน อีกท้ังยังชวยเพิ่มความหลากหลายของสินคาและผลิตภัณฑใน
ธุรกิจอาหารของบริษัท 
 

ธุรกิจสปา 
บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจสปาออกไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศในแถบมหาสมุทร
อินเดีย    เอเชียตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต โดยใชแบรนดหลักของบรษัิทฯ ไดแก อนันตรา สปา และมันดารา 
สปา ในการใหบริการสปาท้ังท่ีเปนของบริษัทเอง และรับบริหารใหกับสปาในโรงแรมตางๆ อีกดวย โดยในป 2549 
บริษัทฯ มีจํานวนสปาท้ังส้ิน 24 แหงในประเทศไทย จีน มัลดีฟท แทนซาเนีย และจอรแดน  
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ในไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทไดขยายขอบเขตในการดําเนินธุรกิจไปยังดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพือ่ขาย โดย
บริษัทฯไดเปดตัวโครงการ Samui Beach Residence ท่ีเกาะสมุย เปนโครงการท่ีพักอาศัย ระดับหรูหรา ซึ่งต้ังอยูติดกับ
โรงแรมโฟรซซีั่น สมุย โดยในไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทไดบันทึกรายไดจากการขายท่ีพักอาศัยดังกลาวยนูิตแรก ซึ่งมี
มูลคา 97 ลานบาท  
 

ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ 
แมวาธุรกิจอาหารจะสรางรายไดใหกับบริษัทเปนสัดสวนรอยละ 49 ของของรายไดรวม แตเมื่อพิจารณาในแงของ
ความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ธุรกิจโรงแรมและสันทนาการสามารถสรางอัตรากําไรท่ี
สูงกวา ดังจะเหน็ไดจากผลการดําเนินงานในป 2549 ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานท่ีมาจากธุรกิจอาหารคิดเปน
สัดสวนรอยละ 32 ในขณะท่ีอีกรอยละ 68 มาจากธุรกิจโรงแรมและสันทนา  
  
กําไรจากการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 EBITDA (ลานบาท) 
 ไตรมาส 4 ป 2549 2549 
อาหาร 261 1,025 
โรงแรมและสันทนาการ 693 2,246 
รวม 954 3,271 
 

 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด   
 ไตรมาส 4 ป 2549 ป 2549  
 อัตราการเจริญเติบโตของ  อัตราการเจริญเติบโตของ 
แบรนด  ยอดขายรวม  ยอดขายรวม 
  (%)  (%) 
เดอะ พิซซา  16.5  20.9 
สเวนเซนส  23.6  30.6 
ซิซซเลอร  21.3  22.8 
แดรี่ควีน  34.2  14.4 
เบอรเกอรคิง  12.5  25.5 
เลอแจส  50.6  54.3 
เฉลี่ย   21.5  23.5 

หมายเหตุ: รานอาหารเลอแจสเริ่มเปดดําเนินการต้ังแตมกราคม 2549 ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร ฟูด 
กรุป 
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แมวาภาพรวมของตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายๆ ตัวมีการชะลอตัวลงในป 2549 แตผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหาร
กลับมีทิศทางในทางตรงกันขาม กลาวคือ ในไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทฯ มียอดขายรวมจากธุรกิจอาหารเพิ่มข้ึนรอยละ 
21.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการท่ียอดขายตอรานสาขาเดิมมีการเติบโตอยาง
แข็งแกรง และการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจีน ยอดขายตอรานท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเปนผลมาจากการ
โฆษณาการตลาด และการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง อาทิเชน มีการเปดตัวสินคาใหมของเดอะ พิซซา และสเวน
เซนส และการสงเสริมการขายในเชิงรุกของแดรี่ควีน เปนตน 
ในป 2549 ธุรกิจอาหารมียอดขายตอรานสาขาเดิมมีการเติบโตอยางแข็งแกรง รอยละ 9.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันใน
ปกอน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการขายตอรานของ สเวนเซนตและซิซซเลอรเปนสําคัญ ซึ่งปริมาณการขายตอ
รานท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเปนผลมาจากการโฆษณาการตลาดและการเปดตัวสินคาใหม อยางไรก็ด ี ในป 2549 ถอืไดวาเปนป
แรกท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอาหารท่ีประเทศจีนเต็มป ซึ่งปจจุบันมีจํานวนสาขาในประเทศจีน 34 สาขา ไดแก  เดอะ 
พิซซา 9 สาขา ซิซซเลอร 7 สาขา และเลอแจส 18 สาขา และในป 2549 บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารเพ่ิมข้ึนสุทธิ 
73 สาขา ในประเทศไทย จีน กัมพูชา ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอื่นๆ โดยมีอัตราการขยายตัวของ
ยอดขายรวมในป 2549 เพิ่มข้ึนถึง รอยละ 23.5 เมื่อเทียบกับปกอน   
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมจําแนกตามกลุมโรงแรม   
 ----------- ไตรมาส 4 ป 2549 ----------- ---------------- ป 2549 ----------------- 
กลุมโรงแรม อัตราการเขาพัก อัตราคาหองเฉลี่ย อัตราการเขาพัก อัตราคาหองเฉลี่ย 
 (%) (บาท/คืน) (%) (บาท/คืน) 
อนันตรา 64.0 7,024 63.4 5,282 
แมริออท 86.2 4,410 83.0 3,893 
โฟรซีซั่นส 57.3 8,275 54.8 7,530 
อื่นๆ 77.1 2,923 63.9 3,169 
เฉลี่ย 75.2 5,340 72.1 4,627 
หมายเหตุ: ขอมูลจากโรงแรม 13 แหง ซึ่งรวมโรงแรมอนันตรา ที่มัลดีฟส 
 

ในไตรมาส 4 ป 2549 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ยังสามารถรักษาความแขงเกรงไดอยางตอเนื่องโดย บริษัทฯ มี
อัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูท่ี รอยละ 75 ขณะท่ีอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปน 5,340 บาทตอคืน เพิ่มข้ึนรอยละ 10 
จากชวงเดียวกันของปกอน จากโรงแรมท้ังหมด 13 แหง โดยกลุมโรงแรม แมริออท พบวา มีผลการดําเนินงานเปนท่ี
นาประทับใจ โดยโรงแรมในกลุมนี้มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 86.2 อัตราคาหองพักเฉลี่ยเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 10 
เนื่องจากโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ท่ีภูเก็ต  และโรงแรม แมริออท ท่ีพัทยา มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน  สําหรับ
กลุมโรงแรม โฟร ซีซั่นสและกลุมโรงแรมอนันตรา  แมวาจะมีอัตราการเขาพักท่ีตํ่ากวากลุมโรงแรม แมรอิอท ก็ตาม 
แตอัตราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนยังคงสูงข้ึนในอัตรารอยละ 10 ในไตรมาส 4 ป 2549 ธรุกิจโรงแรมมรีายไดท้ังส้ิน 1,333 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมาในอัตรารอยละ 3 และ  สําหรับผลการดําเนินงานในป 2549 รายไดจากการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 4,600 ลานบาท เทียบกับปกอน 4,298 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 7 เนื่องจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกรง
ของโรงแรมในกลุมอนันตราและกลุมแมริออท อนึ่งบริษัทฯ ไมไดนํารายไดของโรงแรมในมัลดีฟสมารวมในงบ
การเงินรวมแตนํามารวมเฉพาะกําไร 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

20060128T15 145 

ธุรกิจสปา 
ในไตรมาส 4 ป 2549 MINT มีรายไดจากธุรกิจสปา 103 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 9 จากชวงเดียวกันของปกอนท่ีมี
รายได 95 ลานบาท สําหรับผลการดําเนินงานในป 2549 รายไดจากธุรกิจสปา 380 ลานบาท เทียบกับปกอนท่ี 316 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 20 เนื่องจากมีการฟนตัวของธุรกจิสปาในจังหวัดทางภาคใต และการขยายธุรกิจสปาของบริษัทฯ 
ไปยังตางประเทศ  เปนท่ีสังเกตวา บริษัทฯ ไมไดขยายสปาเฉพาะในสวนท่ีเปนเจาของเพียงเทาน้ัน แต บริษัทฯได
ขยายธุรกิจสปาผานการรับจางบริหารในสปาของโรงแรมในหลายประเทศดวย 
 
ธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง 
ในไตรมาส 4 ป 2549 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนท้ังส้ิน 127 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 5.8 
จากชวงเดียวกันของปกอนท่ีมีรายได 120 ลานบาท และผลการดําเนินงานในป 2549 พบวารายไดจากธรุกิจศูนยการคา
และธุรกิจบันเทิงมีจํานวนท้ังส้ิน 501 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ี 463 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 9 
เนื่องจากศูนยการคามีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ  Food Wave ซึ่งเปนศูนยอาหารในศูนยการคาท่ีพัทยา 
รวมถงึรายไดจากรานคาในศูนยการคาท่ีดําเนินธุรกิจอาหาร(เชน McDonald, KFC, Burger King)ท่ีเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน 
และธุรกิจบันเทิงมีนักทองเท่ียวตางชาติเขาชมมากข้ึน 
 
การวิเคราะหอตัราสวนทางการเงิน 
 31 ธันวาคม 2549     31 ธันวาคม 2548    
ความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรข้ันตน (%)      64.5% 66.1% 
อัตรากําไรสุทธิ (%)           10.3% 10.2% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.2% 18.3% 
 

ความมีประสิทธิภาพ                                                               
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  7.7% 7.2% 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) (ไตรมาส 4) 15 16               
 31 ธันวาคม 2549     30 ธันวาคม 2548 
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง 
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)      0.63 0.51 
   

ภาระหนี้สินตอทุน 
อัตราสวนหนี้สนิรวมตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.19 1.60        
อัตราสวนหนี้สนิท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)       0.87 1.21 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา)    8.9 9.9 
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แมวาภาวะเศรษฐกิจจะไมเอื้ออํานวย แตผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2549 ยังคงรักษาระดับการเติบโตอยาง
แข็งแกรงอยางตอเนื่อง ท้ังในแงของรายไดและกําไร ดานธุรกิจอาหาร บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ี
หลากหลาย เพือ่เพ่ิมปริมาณยอดขายตอราน ควบคูไปกับการขยายสาขารานอาหารอยางตอเนื่องท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ สําหรับธุรกิจโรงแรม แมวาบริษัทฯ จะ เปดดําเนินการโรงแรมใหมถึง 3 แหงในป 2549 มีภาระคาใชจาย
การจากการเริ่มเปดดําเนินการก็ดี แตดวยผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกรงของโรงแรมท่ีดําเนินธุรกิจอยูแลว สามารถ
หักลางผลกระทบจากภาระคาใชจายดังกลาวได ดังจะเห็นไดจากอัตรากําไรข้ันตนของบริษัทลดลงจากปกอนเพียง
เล็กนอย ท้ังน้ี เนื่องจากการประสบความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธ Asset Light ของบริษัท โดยอัตรากําไรสุทธิของ
บริษัทท่ีแข็งแกรงท่ีรอยละ 10.3 ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนปรับตัวลดลงเล็กนอยจากปกอน 
เนื่องจากการเพ่ิมทุนในชวงตนป 2549    

สําหรับอัตราสวนท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพนั้น พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 7.7 
เทียบกับปกอนท่ีรอยละ 7.2 และระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยดีข้ึนเปน 15 วันจากเดิม 16 วัน โดยอัตราสวนสินทรัพย
หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก 0.51 เทาเปน 0.63 เทา ดานภาระหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกรง
ข้ึน ดังจะเห็นไดจาก อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน 1.19 เทา และอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ
ตอสวนของผูถอืหุน 0.87 เทา ในป 2549 เทียบกับปกอนท่ีระดับ 1.60 เทา และ 1.21 เทาตามลําดับ 

สําหรับการคาดการณผลประกอบการในป 2550 ในไตรมาส 1 ป 2550 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
วางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯ ในวันสิ้นป ธุรกิจโรงแรมของบริษัท ไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย จากการประเมิน
ยอดการยกเลิกการจองหองในชวงไตรมาส 1 ป 2550 ประมาณรอยละ 1 สําหรับธุรกิจอาหารของบริษัทก็ไดรับ
ผลกระทบเชนกัน ซึ่งประเมินจากยอดขายตอรานสาขาเดิมในไตรมาส 1 ป 2550 มีการปรับตัวตํ่ากวาท่ีคาดการณไว 
อยางไรก็ดี  ความไมมั่นใจในภาพรวมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนอีกครั้งภายหลังจากท่ีรัฐบาลออกนโยบายเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซึ่งมีผลใหเงินลงทุนจากตางประเทศท่ีจะเขามาลงทุนในไทยลดลง เนื่องจากความไม
มั่นใจในนโยบายของของรัฐบาลในอนาคต  

เราเช่ือวา ประเด็นทางการเมืองและการดําเนินนโยบายของรัฐบาลยังคงเปนประเด็นท่ีจะเกิดข้ึนป 2550 และเปนท่ี
ทราบโดยท่ัวกันวาการดําเนินนโยบายของรัฐบาลผานการออกมาตรการโดยธนาคารแหงประเทศไทยน้ันไมเปนท่ี
ยอมรับในภาคเอกชนโดยเฉพาะนักลงทุนตางประเทศ ในขณะท่ียังมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการให
มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังซ่ึงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในปลายป 2550 ทําใหหนวยงานภาครัฐและนักวิเคราะหตาง
คาดการณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในป 2550 ไวท่ีรอยละ 4.0-4.5 ซึ่งตํ่ากวาป 
2549 ดานตลาดหุนไทยในปจจุบันซื้อขายกันอยูท่ีระดับ PE ตํ่ากวา 10 เทา ซึ่งถือไดวาเปนตลาดท่ีถูกท่ีสุดในภูมิภาค 
เนื่องจากความไมเช่ือมั่นของนักลงทุน เราเช่ือวาในป 2550 เปนปท่ีบริษัทฯ จะตองเผชิญกับความทาทายท้ังในดาน
ของปจจัยทางเศรษฐกิจและการแขงขันท่ีสูงข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ดี ดวยการท่ีเรามีการ
ขยายและกระจายความเส่ียงจากแหลงท่ีมาของรายไดออกไป ตลอดจนมีโครงสรางทางการเงินท่ีแข็งแกรง ทําใหเรา
เช่ือมั่นวาจะสามารถเติบโตดวยอัตราท่ีไมนอยกวาปท่ีผานมา 
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

       
-ไมมี-  
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20060128T17  

สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรอง
วา 
(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง 

  ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
 สวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการ
 ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
(3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2550 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอย 
ในก า ร น้ี  เ พื่ อ เ ป นหลั ก ฐ าน ว า เ อ กส า ร ท้ั ง หมด เ ป น เ อ กส า ร ท่ี ข า พ เ จ า ไ ด รั บ ร อ ง ค ว า ม ถู ก ต อ ง 

ท่ีเปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลไว” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 
1.    นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       ประธานเจาหนาท่ีบริหาร                      
                             
2.  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย      ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                 
 
3.  นายไมเคิล ซากิลด                ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ                 
 
 

ช่ือ            ตําแหนง                    ลายมือช่ือ 
 

ผูรับมอบอํานาจ      นางปรารถนา มโนมัยพบูิลย     ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                                              
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20060128T17  

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน ขาพเจา
ไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 

 

1. นายอานิล ธาดาน่ี                                    กรรมการ                          

 

2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี                       กรรมการ                                     

 
3. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ                        กรรมการ                                                               

                   
4. นายเคนเนธ ลี ไวท            กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          
 
5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย            กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                        

                                                     
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              

                     
 

 
 

 

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

 

 
ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                                           



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)        เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 

 20060128T18  ก- 1  

 

 01. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  ณ 31 ธันวาคม 2549 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร  (แตงตั้ง 2522) 

 อายุ 58 ป 
 - ไมมี - 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ 
จัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง 
- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
 

209,541,330 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2531- 2544 
2516- 2523 

- ประธานกรรมการและประธาน 
   เจาหนาที่บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

-  กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   
    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
-  บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ 
 
 - บมจ. โรงแรม ราชดําริ  
- บจก. เอเวอรเรสต เวิรดไวด 
-  บมจ. เสริมสุข 
- บจก.  ซาทชิ แอนด ซาทชิ  
- บจก.  โอกิลวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)  

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ 
 กรรมการ (แตงตั้ง 2540) 

 อายุ 58ป 
 - ไมมี - 

- General Management Program, Ashridge 
Management College ประเทศอังกฤษ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

3,263,892 ปจจุบัน - กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  
 
 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทใน 
  เครือบมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 

3. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน  
(แตงตั้ง 2541) 

 อายุ 43 ป 
 - ไมมี - 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

6,531,754 ปจจุบัน 
 
 
 
2539 – 2541 
2535 – 2539 
2533 – 2535 
2529 – 2531 

- กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน  
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
- ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี  
- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี  
- หัวหนาหนวยการเงิน  

- กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม   
    บมจ.  ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
 - บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
 -  บมจ. โรงแรม ราชดําริ 
-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา  
-  บมจ.  เซ็นทรัลพัฒนา 
- บจก.  ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส  
- องคการ USAID / THAILAND 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)        เอกสารแนบ 1 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

- หลักสูตร Chief Financial Officer 
Certification Program รุน 1 จากสมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย  

การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4. นายอานิล ธาดานี่ 
 กรรมการ  (แตงตั้ง 2541) 

อายุ 61 ป 
-ไมมี- 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of 
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

37,495,609 ปจจุบัน - ผูกอตั้งและประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ  
-    ประธานกรรมการ  
 
-  กรรมการ  
-    กรรมการ 
 
-    กรรมการ 
 
-  กรรมการ และ สมาชิกของ  
    คณะกรรมการการลงทุน  

- บจก.  ชิมโฟนี แคปตอล พารทเนอร (เดิม บจก.   
   ชโรเดอร แคปตอล พารทเนอร) 
- บจก.  พารคเวย โฮลดิ้ง  
- บจก. ทวินวูด เอ็นจิเนียริ่ง (บริษัทจดทะเบียนใน     
    สิงคโปร) 
 -  บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 
- บริษัทออคิด ฟารมาซูติเคิล จํากัด ประเทศ 
   อินเดีย 
- บจก.  ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล – บีวีไอ  (บริษัทจด  ทะเบียน 
     ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
- มหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร (Singapore  
   Management University) 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (แตงตั้ง 2541) 
 อายุ 61  ป 
 -ไมมี - 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 
Puget Sound Tacoma, WA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตร Director Certification Program & 
Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

 
 
 
 

57,111 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2535- 2544 
2529- 2535 
 

- กรรมการบริหาร  
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ  
   ตรวจสอบ  
- กรรมการ  
- กรรมการ   
- คณะกรรมการ  
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการผูจัดการ  
- ผูจัดการทั่วไป  

- บมจ.  ฟนันซา 
-  บมจ.  เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
 
- บจก.  ฟนันซา ประกันชีวิต 
- บจก.  ล็อกซบิท  
- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย 
- บริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน) 
- บจก.  แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง   
- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

 
 
 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(แตงตั้ง 2543) 
 อายุ 35 ป 

-ไมมี - 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

- ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ   
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ 
- อุปนายกและเลขาธิการ 
 

- บมจ.  สัมมากร  
- บจก.  ศรีพัฒน  
- บจก.  ศรีพัฒน การเดน  
- บจก.  แมริม เทอเรซ รีซอรท  
- บจก.  รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท  
- บจก.  อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง  
- บจก.  หัวหิน วิลเลจ  
- บจก.  หัวหิน รีซอรท  
- บจก.  หัวหิน คอนโดมิเนียม  
- บจก.  เจาพระยา รีซอรท  
- สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 

7. นายยศ เอือ้ชูเกียรติ 
กรรมการ (แตงตั้ง 2549) 
อายุ 65 ป 
-ไมมี - 

- ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) University College  
   London, London University ประเทศอังกฤษ 
 - หลักสูตรประธานกรรมการ 1/2000 สมาคม 
   สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการในการกําหนด 
   นโยบายคาตอบแทน สมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย 
 

 

- ปจจุบัน  
 
 
 
 
ประสบการณ 5 
ปที่ผานมา  
 

-ประธานกรรมการ 
-ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 
-กรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและ  
  คณะกรรมการบริหาร 
-ที่ปรึกษา 
-รองประธานกรรมการ 
-กรรมการรองผูจัดการใหญ 

-บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
- บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
- บริษัททุนลดาวัลย จํากัด 
- บริษัทวังสินทรัพย จํากัด 
- บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) 
-บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
 
- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
- ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
-ธนาคารแหงเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชย   
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

 
-กรรมการผูจัดการ 
 

  กรรม จํากัด 
- บริษัทไทยชิปบอรด จํากัด 
 
 

 8. นายไมเคิล ซากิลด 
กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ (แตงตั้ง 2549) 
อายุ 50 ป 

    -ไมมี – 
  

-    ปริญญาตรีดานบริหารจัดการการโรงแรม อี  
     โคล โฮเทลเลีย เดอ โลซาน (Ecole Hoteliere de  
      Lausanne) ประเทศสวิตเซอรแลนด  
-    อนุปริญญาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยคอร 
     แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 
 

766,700 ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2542-2548 

- กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏบิัติ 
  การ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
-กรรมการผูจัดการภาคพื้นเอเชีย แปซิฟก 

- บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นเนชั่นแนล จํากัด  
   (มหาชน) 
- บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่น 
   แนล จํากัด (มหาชน) 
-บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และ     
  บริษัทในเครือ 

- เลอ เมอริเดียน โฮเทลส แอนด รีสอรท ฮองกง 
 

8. นายไมเคลิ  เดวิด เซลบีย 
กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2547) 
และกรรมการตรวจสอบ   (แตงตั้ง 2549) 
อายุ 53  ป 

    -ไมมี - 

- MA. International Law & Finance, George   
  Washington University – National Law center 
- BA. George Washington University  
- Associate Electrical Engineering – Cornell  
   University 

- ปจจุบัน - กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการบริหาร  
 
 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการผูจัดการ  
- กรรมการผูจัดการ  
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 

-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ 
- Ocean Beauty Seafoods Inc. ประเทศ 
   สหรัฐอเมริกา 
- SEA-SOS International, Health Risk  
  Management Company, and medical  
   services provider 
- Kempinski International Hotels and Resorts 
-  บจก. ทุนลดาวัลย  
-  บจก. วังสินทรัพย  
-  บจก. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ  
-  บจก. เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว 
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ชื่อ สกุล / ตาํแหนง / อายุ / ความส
ครอบครัวระหวางผูบริ

9. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน 

- ัมพนัธทาง
หาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
การถอืหุน 
ในบริษัทฯ 

(หุน)* 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

รองประธานฝายพัฒนาโครงการ  
(แตงตั้ง 2547) 
อาย ุ37 ป 

    -ไมมี - 

Hotelschool The Hague – Institute for 
Hospotality Management 
Bachelor Degree Course – Majority in 
Hospitality Marketing 
Hotelschool De Kogge – Amsterdam 
Vocational Hotel Education 

- 2545 – 2547 
2541 - 2545 

-Associate Director 
-Associate Director 
-General Manager 

-Sanctuary Resorts 
-Six Sense Hotel & Resort (SSL) 
-The Gallery Evason, Singapore 

10. นายจอหน เวสโทบี้ 
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ  
(แตงตั้ง 2548) 
อาย ุ41 ป 

    -ไมมี - 

โรงเรียน ไมเคิลเฮาส นาทาล แอฟริกาใต - 2544 – 2546 
2541 – 2544 
2540 -2541 

- ผูอํานวยการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
- ผูอํานวยการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
- ผูอํานวยการฝายอาหาร 

- โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา ภูเก็ต 
- โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 
- โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 

11. นายธนพจน ภาคสุวรรณ 
       รองประธานฝายกลยุทธและการลงทุน 

-ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซท, Amherst 

- 2544-2549 
2541-2544 

-Head, Debt Finance & Advisory Group 
-Vice President Global Financial 
Markets 

-ธนาคารเอชเอสบซีี ประเทศไทย จํากัด 
-ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร 

 

* ณ 31 ธันวาคม 2549  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ฯ  
2. ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ 

 
 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

 
MINT บริษัทยอย 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 

 
1.นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค X* X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2.นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย /* / / /  / / / / / / / / / / / / / / / / / /        
3.นายพอล ชาลีส เคนนี่ /                     / / / / / / / / / 
4.นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา /        / / / /  /   /     /         
5.นายไมเคิล เดวิด เซลบีย / /                              
6.นายเคนเนธ ลี ไวท / /                              
7.นายอานลิ ธาดานี่ / /                              
8.นายยศ เอื้อชูเกียรต ิ /                              
9.นายไมเคิล ซากิลด /*        / /    / / / / / /            
10.นายมิเชลล แวน เดอ  
     โฮเวน 

*                              

11.นายจอหน เวสโทบี้ *                              
12.นายธนพจน ภาคยสุวรรณ *                              

X ประธานกรรมการ         /  กรรมการ           * ผูบริหาร 
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 บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 30 
 

31 
   

32 
   

33 
      

34 
 

35 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
     

12 
 

13  14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

1.นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  X X    X  X X  X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 
2.นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย       /  /   /  /   / / / / / / / / / / /    
3.นายพอล ชาลีส เคนนี่  / /       / /                    
4.นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา                         / / /      
5.นายไมเคิล เดวิด เซลบีย                               
6.นายเคนเนธ ลี ไวท                               
7.นายอานลิ ธาดานี่                               
8.นายยศ เอื้อชูเกียรต ิ                               
9.นายไมเคิล ซากิลด                               
10.นายมิเชลล แวน เดอ  
     โฮเวน 

                              

11.นายจอหน เวสโทบี้                               
12.นายธนพจน ภาคยสุวรรณ                               

X ประธานกรรมการ         /  กรรมการ             * ผูบริหาร 
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รายชื่อบริษัทฯ และบริษัทยอย 
MINT  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัทยอย บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 
1. บริษัท รอยัล การเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด 23. บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด 1. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท รอยัล การเดน  พลาซา จํากัด 24. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด 2. บริษัท เลเชอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด  
3. บริษัท รอยัล การเดน  เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 25. บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด 3.บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง จํากัด 
4. บริษัท  อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 26. บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด  4. บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด  
5. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 27. บริษัท อารจีอาร ฟูด เซอรวิส จํากัด 5. บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส จํากัด 
6. บริษัท เอ็มสปา เวนเจอร จํากัด 28. บริษัท  เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด  6. บริษัท ไมเนอร เอวิเอชั่น จํากัด 
7. บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมแนจเมนท (เซี่ยงไฮ) จํากัด 29. บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด 7. บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอน เซอรวิส จํากัด 
8. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 30. บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส  โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด 8. บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนสจํากัด 
9. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด 31. บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด 9.  บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
10. บริษัท รอยัล การเดน  ดีเวลลอปเมนท จํากัด 32. บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด  10. บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด  
11. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด 33. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด 11. บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด 
12. RGE (HK) Limited 34. กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 12. บริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จํากัด 
13. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 35. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี 13. บริษัท ศรีพัฒน การเดนท จํากัด 
14. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  14. บริษัท พนาราม จํากัด 
15. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด  บริษัทรวม 15. บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด  
16. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด  1. บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด  16. บริษัท แอร ชารเตอร ไฟท จํากัด  
17. บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด  2. บริษัท ฮารเบอรวิว จํากัด 17. บริษัท พลูหลวง จํากัด 
18. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 3. บริษัท โคโค ปาลม โฮลเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด  

19. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด 4. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด  

20. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด  5. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด(กัมพูชา) จํากัด  
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21. บริษัท  สมุย บีช เรสซิเดนซ จํากัด 6. บริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท จํากัด   

22. บริษัท  เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด  7.  Arabian Spas (Dubai) Ltd.  
 



√

√

√

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เอกสารแนบ 2

รายชื่อกรรมการ MINT บริษัทยอย, บริษัทรวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค x x x x x x x x x x x x √ x x x x x √ x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 นายไมเคิล ซากิลด √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 นายพอล ชาลีส เคนนี่ √ √ x x x x x x x x x x x x x
5 นายเคนเนธ ลี ไวท √ √
6 นายอานิล ธาดานี √ √
7 นายกิตติพล ปราโมช ณ ุธย √อย √ √ √ √ √ √ √ √
8 นายไมเคิล เดวิด เซลบีย √ √
9 นายยศ เอื้อชูเกียรติ √

10 นายขจรศักดิ์ จันทรั ิ ตตยากานต √
11 นายศุภดิษฐ มณีรั  ัตนจรสศรี √ √ √ √ √ √ √ √
12 นายสุจินต หวั่งหลี √
13 นายสุรินทร โอสถานุ เคราะห √
14 พลโทชยุติ สุว าศรรณม √
15 นายโจนาธาน แม็  ล วิ ียกซเว กล √

16 พลเรือตรีหมอมหล อั ี วง ศน ปราโมช √ √ x
17 นายวุฒิชัย หวั่ ีงหล √
18 นางนาถสินี สาร ิ ิทั วานชพ กษ √
19 หมอมหลวงตรี ุ  วกุลทศยทธ เท √
20 นายอับราฮิม อูมาร ิกุมาน √ √
21 นายอาเมด อูมาร ิกุมาน √
22 นายยอง ออง ลอย √
23 Mr Sanjay Ibrahim M k23 Mr. Sanjay Ibrahim kani √Mani
24 นายวอเรน ชาญ √
25 นายวิลเลียม โทมัส ฟ ิ ลลปส √
26 นายสตีเฟน สกอต ออก √
27 นายสตีเวน คองคี √ √ √ √
28 Miss Eva Ngai √ √ √
29 Mr. Albwardy x
30 Mr. Philip Edwa bord D’A √
31 Mr. Jimmy Wong √
32 Mr. Gaetan Lan √
33 นางปทมาวลัย รัตนพล √ √ √ √ √
34 นายมนตรี ทองศรี √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
35 นายจอหน สกอต ็คไฮเน √
36 นายชาเบียร อาลี ฟารซา √

37
นายโฮเวิรด เนวิลล อเล็ก
ซานเดอร กูดแมน

√

38 นายเจมี วิลเลียมส √
39 นางถนอมศรี พฤฒิกุล √ √
40 นางกัญญา เรือง ีปประท แสง √
41 นายทัท แมน เลา √ √
42 นางสาวฉี วัน  ยิปอามานดา √
43 นายฮันส เอริค  กฮาราลด เซล √
44 นายชุมพจน ตันติสุ รนท √
45 นายนครินทร ธรรม ัยหท √
46 นายชรัว ชรัวอังศุธร √
47 Mr. Richard Peter Neville √
48 Mr. Todd Al schkean Mi √ √
49 Mr. Gary Terenc ee Moor √
50 Mr. Liaw Bee Fong √
51 Mr Mority Gubl51 Mr. Mority Gubler √er

MINTTS_เอกสารแนบ 2 ข-1
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	2.1  ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ    
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	ร้านไอศครีม – สเวนเซ่นส์
	ปิโตรเลียม
	หมายเหตุ  1 หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 ในบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือโดยผู้บริหารของบริษัทฯ การถือหุ้นดังกล่าวเป็นการถือหุ้นมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมิได้มีเจตนาที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของผู้บริหาร นอกจากนี้การทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯและบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 บริษัทโดยอัตราค่าตอบแทนในการทำรายการระหว่างกันสามารถอ้างอิงได้กับราคาตลาด 
	 2  หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด และบริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำกัด ถือโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทฯมีจำนวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัดจึงไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกล่าว
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	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	B. Pranburi
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	Ruen Thai 
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม


	การให้บริการด้านห้องพัก
	การให้บริการด้านห้องพัก
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการด้านห้องพัก
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	การให้บริการด้านห้องพัก
	การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
	โรงแรม



	ลักษณะทางด้านการผลิต
	ตารางรายละเอียดที่ตั้ง จำนวนห้องพัก และอัตราการเข้าพักของโรงแรม 
	จำนวนห้อง


	โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

	เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เปิดตัว Ripley’s Haunted Adventure โกดังผีสิงที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 5 แห่งของโลก ซึ่งได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ภายในโกดังประกอบไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟค อันทันสมัยที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและนักแสดงจริงที่จะทำให้อกสั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึ่งได้รับความสนใจในหมู่วัยรุ่นไทยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก   
	3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน


	20060128T07
	4. การวิจัยและพัฒนา 
	ธุรกิจโรงแรม 
	ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ รวมทั้งการขยายจำนวนห้องพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นกิจการที่ดำเนินการด้วยตนเองและการร่วมทุน เพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในข้อ 6  หัวข้อโครงการในอนาคต การขยายการให้บริการห้องพักโรงแรมจะเน้นกลยุทธ์การกระจายการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำระดับสากล ซึ่งเครื่องหมายการค้าหลัก ๆ คือ กลุ่มโรงแรมภายใต้การบริหารของโฟร์ซีซั่นและแมริออท รวมทั้งกลุ่มโรงแรมภายใต้การบริหารของบริษัทเอง เช่น กลุ่มโรงแรมในเครืออนันตรา  การมีประสบการณ์บริหารโรงแรมของตนเองมากว่า 30 ปี ร่วมกับการเรียนรู้การบริหารกลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับโลกทำให้บริษัท ฯ สามารถพัฒนาเครื่องหมายการค้าสู่ระดับสากล จะเห็นได้ว่านอกจากการก่อสร้างโรงแรมและเพิ่มจำนวนห้องพักแล้ว บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนมูลค่าสูงสุดทั้งในแง่รายได้และชื่อเสียงให้กับเครื่องหมายการค้า  บริษัท ฯ ได้รับคัดเลือกและทำสัญญาให้เป็นผู้บริหาร (Hotel Contract Management) กลุ่มโรงแรมจำนวน 3 โรงแรม ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม “อนันตรา” ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 180 ห้องตั้งอยู่แถบเซาท์ มาเลย์ อะทอล  ซึ่งแล้วเสร็จและได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว นอกจากนี้ ยังมีสัญญาการบริหารโรงแรม อนันตรา เซมินยัค ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 59 ห้อง ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเปิดบริการปลายปี 2550  และสัญญาการบริหารโรงแรมอนันตรา ฮอยอัน จำนวน 159 ห้อง ที่ประเทศเวียดนาม กำหนดให้บริการปี 2551 และทำสัญญาเป็นผู้บริหารโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ อนันตรา ที่ประเทศดูไบ 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ มีขนาดห้องพักจำนวน 265 ห้อง และ 208 ห้อง โดยมีกำหนดเปิดบริการพร้อมกันในปี 2551 นอกจากนี้ยังมีสัญญาการบริหารสำหรับโรงแรมอีกจำนวน 5 แห่ง ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ โดยจะเป็นการพัฒนาแบรนด์ควบคู่ไปกับการบริหารโดยมีจำนวนห้องรวมทั้งสิ้น 375 ห้อง และคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในปลายปี 2551
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